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ABSTRAK
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM PROVINSI 

(UMP), DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TERHADAP 
PENGANGGURAN TERDIDIK DI PULAU SUMATERA

DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:
Desi Ajeng Rahayu

Hasil laporan BPS Indonesia tahun 2015 tentang pengangguran terbuka 
(TPT) menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan bahwa 
persentase pengangguran terbuka tertinggi adalah lulusan SMA dan Universitas 
yang memiliki persentase lebih dari 8%. Adanya ketidaksesuaian antara fenomena 
pengangguran di Pulau Sumatera yang ditunjukkan oleh data pengangguran 
terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dengan teori Human 
Capital. Dimana pada data pengangguran yang didasarkan oleh pendidikan 
tertinggi yang ditamatkan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pada lulusan 
pendidikan tinggi di Pulau Sumatera lebih besar dibandingan tingkat 
pengangguran pada lulusan pendidikan dasar. UMP yang selalu meningkat setiap 
tahunnya seharusnya menjadi peluang bagi para lulusan pendidikan tinggi untuk 
mendapatkan pekerjaan karena dengan naiknya upah yang dibayarkan oleh 
perusahaan maka perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja yang terdidik 
daripada yang tidak terdidik. Investasi asing pun seharusnya menjadi sebuah alat 
untuk menurunkan pengangguran terdidik karena dengan semakin banyaknya 
investasi maka akan membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas, tetapi yang 
terjadi di Pulau Sumatera pada tahun 2014 investasi asing meningkat dan 
pengangguran terdidik mengalami peningkatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah bagaimana 
pengaruh tingkat pendidikan, UMP, penanaman modal asing terhadap 
pengangguran terdidik di Pulau Sumatera dan bagaimana pandangan Islam 
terhadap pengangguran terdidik? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
adakah pengaruh tingkat pendidikan, UMP, dan penanaman modal asing terhadap 
pengangguran terdidik yang ada di Pulau Sumatera. Selain itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap 
pengangguran terdidik.

Penelitian ini menggunakan data panel 10 Provinsi yang ada di Pulau 
Sumatera dengan rentan waktu 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data yang 
dipublikasikan oleh BPS Indonesia, lalu dianalisis menggunakan e-views 8. Model 
regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model. Hasil 
penelitian ini yaitu tingkat pendidikan dan PMA tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengangguran terdidik, sedangkan UMP berpengaruh signifikan terhadap 
pengangguran terdidik. Islam melarang pengangguran, untuk itu harus diubah 
mindset para pemuda yang selama ini hanya berminat sebagai pencari kerja (job 
seeker) dari pada menjadi pencipta kerja (job creator).

Kata kunci: Tingkat Pendidikan, UMP, PMA, Pengangguran Terdidik, Sumatera
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MOTTO

ا َفٱمُۡشوْا ِفي َمَناِكِبَھا َوُكُلوْا ِمن �ُھَو ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱلَۡأرَۡض َذُلول

١٥رِّزِۡقِھۦۖ َوِإَلیِۡھ ٱلنُُّشوُر 

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah 
di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”1

                                                            
1QS. Al-Mulk (67) : 15.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini, terlebih 

dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam 

judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi (UMP), 

dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pengangguran Terdidik 

di Pulau Sumatera Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Dengan 

adanya penegasan judul ini diharapkan agar menghindari kesalahpahaman

terhadap penggunaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Penjelasan 

mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu 

variabel dengan variabel lain.1

2. Tingkat Pengangguran

Tingkat pendidikan atau biasa disebut dengan jenjang pendidikan adalah 

tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan 

peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 

dikembangkan.2

                                                            
1Sugiyono, Penelitian Administratif (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 7.
2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1 Ayat (8).
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3. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah 

dan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang 

sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaanya.3

4. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam 

negeri.4

5. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat 

memperolehnya.5

Menurut International Labour Organization (ILO) definisi dari 

pengangguran adalah ketika seseorang tidak bekerja tetapi secara aktif 

berusaha kembali masuk ke pasar tenaga kerja.6

6. Tingkat pengangguran terdidik

Tingkat pengangguran terdidik yaitu indikator dari besarnya jumlah dan 

persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup 

                                                            
3Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 70.  
4Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 

Pasal 1 Ayat (3).
5Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), h. 13.
6Edmund Conway, 50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui, 50 Economic Ideas 

you Really Need to Know, Terjemahan Gina Gania (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 100.



3

tinggi di suatu wilayah. Indikator ini mampu menggambarkan 

perbandingan jumlah pencari kerja yang berpendidikan tingkat atas 

(SLTA) dan yang setara ditambah dengan yang memiliki latar belakang 

pendidikan tinggi (perguruan tinggi/universitas), yang dianggap 

kelompok terdidik, terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok 

tersebut.7

7. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode 

untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan 

atas ajaran agama Islam.8

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian untuk 

membahas lebih dalam mengenai pengaruh tingkat pendidikan, upah 

minimum provinsi (UMP), dan penanaman modal asing (PMA) terhadap

pengangguran terdidik di Pulau Sumatera ditinjau dari perspektif ekonomi 

Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Secara Objektif

a. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia bersifat fluktuatif dan

pada tahun 2015 mengalami kenaikan, pada tahun 2014 jumlah 

                                                            
7Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Indikator Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung Tahun 2013 (BPS: Lampung, 2013), h. 52.
8Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), h. 1.
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pengangguran terbuka sebesar 5,94% lalu pada tahun 2015 menjadi 

sebesar 6,18%.

b. Hasil laporan BPS Indonesia tahun 2015 tentang pengangguran 

terbuka (TPT) menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

menunjukkan bahwa persentase pengangguran terbuka tertinggi 

adalah lulusan SMA dan Universitas yang memiliki persentase lebih 

dari 8%.

c. Adanya ketidaksesuaian antara fenomena pengangguran di Pulau 

Sumatera yang ditunjukkan oleh data pengangguran terbuka 

berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dengan teori 

Human Capital. Dimana pada data pengangguran yang didasarkan 

oleh pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan bahwa 

tingkat pengangguran pada lulusan pendidikan tinggi di Pulau 

Sumatera lebih besar dibandingan tingkat pengangguran pada 

lulusan pendidikan rendah.

d. Mankiw menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan 

mengurangi jumlah tenaga kerja (khususnya yang tidak 

berpengalaman dan tidak terdidik) yang diminta oleh perusahaan 

sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran. Sehingga 

seharusnya kenaikan upah minimum akan menurunkan 

pengangguran terdidik karena perusahaan lebih memilih seseorang 

yang terdidik dan memiliki pengalaman untuk menjadi bagian dari 

perusahaannya sehingga sebanding dengan apa yang dikeluarkannya 
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(upah). Tetapi data tingkat pengangguran terdidik di Pulau Sumatera

selalu mengalami kenaikan padahal UMP di setiap Provinsi yang ada 

di Pulau Sumatera terus mengalami kenaikan.

e. Menurut Tulus Tambunan investasi merupakan suatu faktor krusial 

bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable 

development), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan 

adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan 

pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya dapat 

menciptakan serta meningkatkan permintaan di pasar. Fenomena 

yang terjadi di Pulau Sumatera pada tahun 2014 adalah adanya 

kenaikan investasi asing tetapi pengangguran terdidik di Pulau 

Sumatera mengalami kenaikan pula.

2. Alasan Secara Subjektif

a. Penelitian yang akan dilakukan ini sesuai dengan disiplin ilmu yang 

penulis jalani pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, di UIN Raden Intan Lampung yang memiliki 

konsentrasi keilmuan pada Ekonomi Pembangunan. Bahasan dalam 

penelitian ini merupakan kajian keilmuan yang berkaitan dengan 

Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan, dan Ekonomi Sumber 

Daya Manusia yakni beberapa matakuliah yang penulis ampu.

b. Masalah ini belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, 

sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi sumber refrensi yang 

bisa digunakan dalam lingkungan fakultas, kampus, dan umum 
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untuk menyelasaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan 

pengangguran terdidik. 

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari 

CIA World Factbook tahun 2015, yang menyatakan bahwa Indonesia 

merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia 

setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, dimana persentase penduduknya 

adalah sebesar 3,5% dari jumlah penduduk dunia. Jumlah penduduk yang 

banyak ini dapat menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia, begitu pula 

sebaliknya hal ini dapat menjadi masalah bagi Indonesia.

Salah satu keuntungan yang didapat Indonesia dari banyaknya jumlah 

penduduk adalah bonus demografi yang merupakan akibat dari besarnya 

proporsi penduduk usia produktif. Pengertian bonus demografi itu sendiri 

adalah ledakan penduduk usia produktif yaitu (usia 15 – 64 tahun)9, dimana 

tidak semua negara yang ada dunia mengalami kejadian bonus demografi. 

Khusus Indonesia, Indonesia akan mengalami bonus demografi yang 

diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020 – 2030 dimana jumlah usia 

angkatan kerja (15 – 64 tahun) mencapai sekitar 70%, sedangkan sisanya 

                                                            
9Jimmy Ginting, “Menyiasati Bonus Demografi Indonesia Tahun 2020-2030” (On-line), 

tersedia di: http://www.kompasiana.com/pataka_svarga/menyiasati-bonus-demografi-indonesia-
tahun-2020-2030 (02 Februari 2017), dapat dipertangungjawabkan secara ilmiah.
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sebesar 30% adalah penduduk usia tidak produktif (yaitu usia 14 tahun ke 

bawah dan usia di atas 65 tahun).10

Bonus demografi ini dapat menjadi sebuah keuntungan besar bagi 

Indonesia, dengan syarat bahwa pemerintah harus menyiapkan generasi muda 

yang berkualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan lapangan 

pekerjaan. Apabila tidak mampu menghadapi kehadiran bonus demografi 

maka yang terjadi ialah ledakan pengangguran usia produktif dan 

meningkatnya beban pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial.

Pengangguran memang merupakan masalah yang rumit bagi setiap 

negara, tidak terkecuali bagi Indonesia. Permasalahan seputar pengangguran 

memang selalu menjadi pokok masalah sosial di negara berkembang seperti

Indonesia. Pengangguran umumnya terjadi akibat dari jumlah angkatan kerja 

tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu 

menyerapnya. Sebagai akibatnya timbul masalah-masalah sosial yang dapat 

merugikan personal maupun negara.

Masalah-masalah sosial yang akan terjadi ketika banyaknya 

pengangguran di suatu negara yaitu produktivitas masyarakat rendah dan 

pendapatannya pun akan rendah sehingga daya beli masyarakat akan rendah, 

hal ini menyebabkan masyarakat harus mengurangi konsumsi mereka yang 

pada akhirnya berakibat pada menurunnya tingkat kualitas hidup, 

kemakmuran atau pun kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan 

                                                            
10“BKKBN: Indonesia Mendapat Bonus Demografi pada 2020” (On-line), tersedia di: 

http://www.antaranews.com/print/145637/bkkbn-indonesia-mendapat-bonus-demografi-pada-2020 
(02 Februari 2017).



8

akan mengakibatkan terganggunya psikologis penganggur atau bahkan 

keluarganya.

Selain itu masalah lain yang timbul adalah meningkatnya jumlah 

kemiskinan, ketidakstabilan politik dan angka kriminalitas yang akan terus 

bertambah, dimana hal ini dapat mengganggu tingkat keamanan nasional 

yang mengakibatkan investor enggan untuk melakukan investasi. Akibat 

jangka panjang dari pengangguran ini terjadinya penurunan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan perkapita suatu daerah dimana hal 

ini akan berpengaruh pada Produk Nasional Bruto (PNB) yang merupakan 

ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut ini adalah data tingkat 

pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2010 - 2015.

Grafik 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia 

Tahun 2010 - 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016.

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2010 - 2015 

cenderung  bersifat fluktuatif. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka 

mengalami kenaikan yaitu dari sebesar 7,14% di tahun 2010 naik menjadi 

7,48% di tahun 2011. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka 
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mengalami penurunan menjadi sebesar 6,13% dan kembali naik di tahun 

2013 menjadi sebesar 6,17%. Tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka di 

Indonesia mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 5,94% dan pada tahun 

2015 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,18%.

Menurut para pakar pembangunan ekonomi, salah satu gejala 

pembangunan ekonomi yang pesat seperti di negara berkembang yang lebih 

mengutamakan proses industrialisasi yang padat modal adalah terjadinya 

peningkatan pengangguran, terutama di daerah perkotaan yang merupakan 

pusat sebagian besar industri yang baru didirikan. Masalah pengangguran 

terbuka pada umumnya adalah ciri khas dari angkatan kerja di daerah 

perkotaan. Pengangguran banyak dicirikan oleh perempuan, berusia muda,

berpendidikan relatif tinggi, dan baru pertama kali mencari kerja.11

Indonesia adalah negera kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi yang 

terbagi dalam pulau kecil maupun pulau besar, dimana dua pulau yang ada di 

Indonesia masuk ke dalam 10 pulau terbesar yang ada di dunia. Dua pulau 

tersebut adalah Pulau Kalimantan yang menduduki urutan ketiga dan Pulau 

Sumatera yang menduduki urutan keenam dari 10 pulau terbesar di dunia. 

Selain menduduki sebagai pulau terbesar urutan keenam di dunia, pulau 

Sumatera juga menduduki urutan kedua di Indonesia sebagai pulau dengan 

populasi penduduk terbanyak yaitu mencapai 50.630.931 jiwa penduduk pada 

sensus penduduk tahun 2010. Sedangkan jumlah penduduk yang berumur 15 

                                                            
11Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Profil Ketenagakerjaan Provinsi 

Lampung Tahun 2010 (Lampung: BPS Provinsi Lampung, 2010), h. 50. 
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tahun ke atas di Pulau Sumatera pada tahun 2015 mencapai 38.705.894 jiwa 

penduduk.12

Tabel 1.1
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama 

Seminggu yang Lalu, Tahun 2015 (dalam persen)

No. Nama Provinsi

Angkatan Kerja Bukan 
Angkatan 

KerjaBekerja
Pengangguran 

Terbuka Jumlah
1 Aceh 90.07 9.93 63.44 36.56
2 Sumatera Utara 93.29 6.71 67.28 32.72
3 Sumatera Barat 93.11 6.89 64.56 35.44
4 Riau 92.17 7.83 63.22 36.78
5 Jambi 95.66 4.34 66.14 33.86
6 Sumatera Selatan 93.93 6.07 68.53 31.47
7 Bengkulu 95.09 4.91 70.67 29.33
8 Lampung 94.86 5.14 65.60 34.40
9 Bangka Belitung 93.71 6.29 66.71 33.29

10 Kep. Riau 93.80 6.20 65.07 34.93
Pulau Sumatera 93.46 6.54 66.11 33.89

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016 (data diolah)

Tabel 1.1 menunjukan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas 

yang merupakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pulau Sumatera 

didominasi oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merupakan 

angkatan kerja yaitu sebesar 66,11% dan sisanya 33,89% merupakan 

penduduk bukan angkatan kerja. Pulau Sumatera memiliki 10 Provinsi 

dimana seluruh Provinsi memiliki persentase penduduk angkatan kerja lebih 

banyak daripada penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja 

terbanyak ada di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 70,67%, Provinsi Sumatera 

                                                            
12Badan Pusat Statistik Indonesia, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Agustus 2015

(BPS: Jakarta, 2015), h. 92. 
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Selatan dengan persentase penduduk angkatan kerja sebesar 68,53% dan 

Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 67,28%.  

Tabel 1.2
Pencari Kerja Terdaftar dan Lowongan Kerja Terdaftar 
Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2014-2015

No. Provinsi

Pencari Kerja 
Terdaftar

Lowongan Kerja 
Terdaftar

2014 2015 2014 2015
1 Aceh 11493 12628 2534 2483
2 Sumatera Utara 8041 8834 2053 2233
3 Sumatera Barat 3775 4134 651 671
4 Riau 21599 23623 5088 5081
5 Jambi 11448 12400 4398 4308
6 Sumatera Selatan 20993 22655 4921 4835
7 Bengkulu 15631 16909 1745 1747
8 Lampung 9928 10815 1489 1523
9 Kep. Bangka Belitung 9292 10185 290 288

10 Kep. Riau 40728 44849 22526 23358
Pulau Sumatera 152928 167032 45695 46527
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2015-2016

Tabel 1.2 menunjukkan pencari kerja terdaftar dan lowongan kerja 

terdaftar di Pulau Sumatera pada tahun 2014-2015. Adanya kenaikan jumlah 

lowongan pekerjaan yang terdaftar dengan pencari kerja yang terdaftar pada 

tahun tersebut. Pada tahun 2014 terdapat 152.928 jiwa pencari kerja terdaftar 

yang ada di Pulau Sumatera sedangkan lowongan pekerjaan yang terdaftar 

hanya 45.695 lowongan kerja. Tahun 2015 terdapat 167.032 jiwa pencari 

kerja terdaftar dan 46.527 lowongan kerja terdaftar. Tahun 2014 selisih 

antara pencari kerja terdaftar dengan lowongan kerja terdaftar sebesar 

107.233, sedangkan di tahun 2015 selisih antara pencari kerja terdaftar 

dengan lowongan kerja terdaftar sebesar 120.505. Banyaknya pencari kerja 

yang ada di Pulau Sumatera tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan 
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yang ada di Pulau Sumatera dan hal ini salah satu penyebab dari adanya 

pengangguran terbuka di Pulau Sumatera hingga mencapai 6,54%.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja yang ada di Pulau Sumatera sehingga 

banyaknya pencari pekerjaan yang tidak dapat terserap lapangan pekerjaan 

dan menjadi pengangguran.

Tabel 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi 

yang Ditamatkan, Tahun 2015 (dalam persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015 (data diolah)

Tabel 1.3 memperlihatkan tingkat pengangguran terbuka menurut 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. 

Tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Sumatera adalah lulusan 

SMA yang memiliki persentase pengangguran mencapai 11,35%. Posisi 

kedua tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan Universitas yang 

memiliki persentase mencapai 8,66%. Masyarakat lulusan SMP hanya 

No. Nama Provinsi

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Tidak/
Belum 
Pernah 
Sekolah

Tidak/
Belum 
Tamat 

SD

SD SMP SMA Universitas

1 Aceh 2.30 2.82 3.27 7.01 17.32 10.99
2 Sumatera Utara 0.94 2.37 3.41 4.19 10.14 9.93
3 Sumatera Barat 0.54 3.37 2.80 3.80 12.63 8.99
4 Riau 1.01 5.42 4.41 7.13 11.14 9.51
5 Jambi 1.11 1.08 1.67 2.83 9.07 7.20
6 Sumatera Selatan 0.55 3.04 2.79 5.18 12.46 6.35
7 Bengkulu 1.50 2.60 1.29 3.52 8.28 9.72
8 Lampung 0.75 1.45 2.11 4.38 11.15 6.90
9 Bangka Belitung 0.00 3.08 2.94 7.74 11.10 6.92
10 Kep. Riau 3.27 5.21 4.16 5.39 7.82 4.73

Pulau Sumatera 1.09 2.81 2.88 4.86 11.35 8.66
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memiliki tingkat pengangguran sebesar 4,86%, masyarakat lulusan SD 

memiliki tingkat pengangguran sebesar 2,88%, masyarakat yang tidak/belum 

tamat SD memiliki tingkat pengangguran sebesar 2,81%, dan masyarakat 

yang tidak/belum pernah sekolah justru hanya memiliki tingkat pengangguran 

sebesar 1,09%. 

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa penduduk lulusan pendidikan 

tinggi di Pulau Sumatera justru memiliki tingkat pengangguran yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan penduduk yang memiliki pendidikan rendah. Hal 

ini dibuktikan oleh data pada Tabel 1.3 yang memperlihatkan bahwa lulusan 

pendidikan tinggi memiliki tingkat pengangguran lebih dari 8%, sedangkan 

penduduk lulusan pendidikan rendah memiliki tingkat pengangguran yang 

relatif lebih kecil yaitu di bawah dari 3%.

Menurut Todaro dan Smith, pengangguran di negara-negara sedang 

berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda dan 

pengangguran berpendidikan.13 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pun 

menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi angka pengangguran. Nurul Huda menyatakan bahwa saat ini 

ada kecenderungan bahwa sarjana lulusan perguruan tinggi lebih banyak yang 

menganggur daripada bekerja.14

Seperti halnya yang terjadi di Pulau Sumatera, tingkat pengangguran 

terbuka tertinggi disandang oleh lulusan pendidikan tinggi dan fenomena 

                                                            
13Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 

Edisi Kedelapan, Jilid 1, Economic Development/Eighth Edition, Terjemahan Haris Munandar dan 
Puji A.L. (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 429.

14Nurul Huda, et. al., Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Pranadamedia Group, 
2015), h. 174. 
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yang menarik lainnya adalah pengangguran terbuka terendah ada pada 

masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah seperti masyarakat yang 

belum/tidak pernah sekolah yang hanya memiliki persentase 1,09% dan justru 

masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi, seperti lulusan Universitas  

memiliki tingkat pengangguran terbuka dengan persentase yang tinggi yaitu 

persentasenya lebih dari 8%.

Hal ini cukup menarik, karena masyarakat dengan tingkat pendidikan 

yang tinggi mempunyai tingkat pengangguran yang cukup tinggi, berbeda 

halnya dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah 

justru mempunyai tingkat pengangguran yang rendah. Padahal  teori Human 

Capital menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya 

melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, 

disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan 

seseorang.15

Dari teori Human Capital tersebut dapat disimpulkan bahwa seharusnya 

semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka semakin 

baik kualitas dan kemampuan kerja yang dimiiki oleh orang tersebut, dan 

seharusnya tidak menjadi pengangguran. Bahkan ia akan mendapatkan upah 

di atas upah minimum sebagai ganti dari pengorbanan biaya, tenaga, dan 

waktu untuk menempuh pendidikan yang sudah ia jalani. Karena secara 

umum kesempatan kerja akan lebih besar bagi mereka yang berpendidikan 

tinggi. Tetapi berbeda dengan fenomena yang ada yang ditunjukkan oleh data 

                                                            
15Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 93.
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pada Tabel 1.3 bahwa pengangguran tertinggi yang ada di Pulau Sumatera 

khususnya didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi, padahal upah minimum 

yang ditetapkan oleh provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera setiap 

tahunnya mengalami peningkatan.

Mankiw menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi 

jumlah tenaga kerja (khususnya yang tidak berpengalaman dan tidak terdidik) 

yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan 

pengangguran.16 Temuan empirik baru yang dihasilkan SMERU Research 

Institute dan Direktorat Ketenagakerjaan Bappenas bahwa kenaikan upah 

minimum lebih dinikmati oleh pekerja terdidik dibanding pekerja tidak 

terdidik karena perusahaan cenderung melakukan subtitusi antar tenaga kerja 

dan antar tenaga kerja dengan mesin.17 Sehingga seharusnya kenaikan upah 

minimum justru akan menurunkan pengangguran terdidik, karena standar 

upah yang tinggi, perusahaan lebih memilih seseorang yang terdidik dan 

memiliki pengalaman untuk menjadi bagian dalam perusahaannya yang akan 

sebanding dengan apa yang telah perusahaan bayarkan.

Kualitas SDM yang baik memang tidak terlepas dari pendidikan yang 

dicapai oleh seseorang atau suatu masyarakat. Tetapi SDM dari lulusan 

pendidikan tinggi tidak selalu memiliki kualitas yang baik, sehingga mungkin 

inilah salah satu faktor terjadinya pengangguran terdidik yang terus 

bertambah. Padahal kemajuan ekonomi suatu negara/daerah tidak terlepas 

pula dari produktivitas sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor lainnya 
                                                            

16N. Gregory Mankiw, Makroekonomi Edisi Keenam, Macroeconomics 6th Edition, 
Terjemahan Fitria Liza dan Imam Nurmawan (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 161.

17Sonny Sumarsono, Op. Cit., h. 201.
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yang menjadi pemicu terjadinya pengangguran oleh masyarakat lulusan 

pendidikan tinggi adalah lapangan pekerjaan yang tersedia di Pulau Sumatera

tidak banyak yang mengkhususkan untuk memiliki syarat harus dengan

lulusan pendidikan tinggi (Diploma atau Sarjana).

Salah satu alat untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia 

adalah melalui pendidikan. Dimana pendidikan mempunyai peran penting 

dalam pembentukan karakter, menambah pengetahuan dan skill, menciptakan 

serta mengembangkan kemandirian sumber daya manusia yang sesuai 

kebutuhan dunia kerja. Pendidikan baik formal maupun non formal 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

sehingga harapannya bahwa sumber daya manusia memiliki kemampuan

yang lebih dan dapat bekompetisi baik antar daerah, provinsi, maupun negara. 

Karena itu persiapan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing 

secara global atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan dinilai sebagai 

persyaratan utama.

Tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup luas dengan berbagai 

kualifikasi pekerjaan untuk para angkatan kerja merupakan salah satu cara 

menurunkan tingkat pengangguran. Ekspansi lapangan pekerjaan ini dapat 

dibantu oleh investasi, yang mana dengan semakin meningkatnya investasi 

baik untuk perusahaan-perusahaan maupun untuk pemerintah maka akan 

meningkatkan permintaan tenaga kerja yang akhirnya mengurangi 

pengangguran.  
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Salah satu bentuk investasi yang ada di Indonesia adalah investasi luar 

negeri atau  biasa disebut dengan penanaman modal asing (PMA). Berikut ini 

merupakan data realisasi investasi penanaman modal asing menurut Provinsi 

yang ada di Pulau Sumatera.

Tabel 1.4
Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri
Menurut Provinsi (Juta US$), Tahun 2013 – 2015

No. Nama Provinsi 2013 2014 2015

1 Aceh 94,20 31,10 21
2 Sumatera Utara 887,50 550,80 1.246
3 Sumatera Barat 91,40 112,10 57

4 Riau 1.304,90 1.369,50 653

5 Jambi 34,30 51,40 108

6 Sumatera Selatan 485,90 1.056,50 646

7 Bengkulu 22,30 19,30 21

8 Lampung 46,80 156,50 258

9 Kep. Bangka Belitung 112,40 105,00 83
10 Kep. Riau 315,70 392,10 640

Pulau Sumatera 3.395,40 3.844,30 3.732,76
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia,2016

Tabel 1.4 memperlihatkan data realisasi penanaman modal asing 

(PMA) dalam USD menurut Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 

2013-2015. Tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi naik turun penanaman 

modal asing di Pulau Sumatera. Pada tahun 2013 penanaman modal asing

yang terealisasi sebesar 3.395,40 juta USD dengan penanaman modal terbesar 

ada pada Provinsi Riau yang mencapai 1.304,90 juta USD. Pada tahun 2014 

penanaman modal asing di Pulau Sumatera mengalami peningkatan 448,9 

juta USD, sehingga pada tahun 2014 penanaman modal di Pulau Sumatera 

sebesar 3.844,30 juta USD dengan penanaman modal asing tertinggi diduduki 

oleh Provinsi Riau kembali yaitu sebesar 1.369,50 juta USD. Tahun 2015 
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penanaman modal asing di Pulau Sumatera mengalami penurunan menjadi 

3.732,76 juta USD, dimana penanaman modal tertinggi ada pada Provinsi 

Sumatera Utara yaitu sebesar 1.246 juta USD.

Tabel 1.5
Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Provinsi 

(dalam persen), Tahun 2013 – 2015
No. Nama Provinsi 2013 2014 2015
1 Aceh 10.29 9.95 10.99
2 Sumatera Utara 8.44 8.68 9.93
3 Sumatera Barat 7.91 7.69 8.99
4 Riau 6.46 10.84 9.51
5 Jambi 4.48 8.44 7.2
6 Sumatera Selatan 8.91 6.16 6.35
7 Bengkulu 5.72 5.31 9.72
8 Lampung 7.52 5.85 6.9
9 Kep. Bangka Belitung 3.71 6.66 6.92
10 Kep. Riau 3.68 3.11 4.73

Pulau Sumatera 6.71 7.27 8.12
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013-2015, (data diolah)

Tabel 1.5 menunjukkan tingkat pengangguran terdidik menurut 

Provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada kurun waktu 2013-2015 yang terus 

naik pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terdidik di 

Pulau Sumatera sebesar 6,71% dengan tingkat pengangguran terdidik 

tertinggi ada pada Provinsi Aceh yang mencapai 10,29%, lalu di tahun 2014 

tingkat pengangguran terdidik di Pulau Sumatera naik menjadi 7,27% dimana 

tingkat pengangguran terdidik tertinggi ada di Provinsi Riau yang mencapai 

10,84%, dan di tahun 2015 tingkat pengangguran terdidik di Pulau Sumatera 

naik menjadi 8,12 dengan tingkat pengangguran terdidik tertinggi ada di 

Provinsi Aceh yang mencapai 10,99% .
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Apabila dilihat dari data penanaman modal asing dan penganguran 

terdidik pada tahun 2014 pengangguran terdidik di Pulau Sumatera 

mengalami kenaikan sedangkan pada penanaman modal asing di Pulau 

Sumatera tahun 2014 mengalami kenaikan. Padahal seharusnya ketika adanya 

kenaikan investasi maka pengangguran akan semakin berkurang karena 

perusahaan yang mendapatkan investasi tambahan akan menambah tenaga 

kerja untuk menghasilkan output yang lebih banyak sehingga lapangan 

pekerjaan yang tersedia akan semakin banyak. 

Penelitian dari Mukti Hadi Prasaja tentang Pengaruh Investasi Asing, 

Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa 

Tengah Periode Tahun 1980-2011, hasil dalam penelitian ini adalah bahwa 

investasi asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran 

terdidik di Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan teori Harrod-Domar dalam 

teorinya menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, 

tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Investasi atau pembentukan 

modal ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan 

untuk meningkatkan stok barang modal. Meningkatnya stok barang modal 

dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, sebab peningkatan 

stok barang modal akan meningkatkan kegiatan produksi dan meningkatkan 

kesempatan kerja. Tingginya kesempatan kerja akan mengurangi 

pengangguran yang ada di Jawa Tengah. Investasi asing pada umumnya 
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membutuhkan tenaga terlatih sehingga besar kecilnya investasi asing akan 

mempengaruhi pengangguran terdidik.18

Tulus Tambunan mengatakan bahwa investasi merupakan suatu faktor 

krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (sustainable 

development), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya 

kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan 

masyarakat meningkat yang selanjutnya dapat menciptakan serta 

meningkatkan permintaan di pasar. Pendapat tersebut menjelaskan tentang 

pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, dimana munculnya investasi akan 

mendorong kesempatan kerja dan peningkatan terhadap pendapatan.19

Adanya kesempatan kerja yang meningkat maka akan mengurangi tingkat 

pengangguran, karena pada dasarnya bahwa pengangguran terjadi karena 

terbatasnya kesempatan kerja.

Pengangguran bisa terjadi karena kurangnya kemampuan, pengalaman, 

ataupun faktor-faktor yang bersifat makro seperti investasi, terbatasnya 

lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Apa pun alasannya itu, Islam sangat 

menentang seseorang menjadi pengangguran. Islam mengajarkan umatnya 

untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha karena Allah SWT tidak 

akan merubah nasib seseorang kecuali dirinya sendiri yang berusaha untuk 

mengubahnya, pernyataan ini ditegaskan oleh ayat Al-Qur’an yaitu dalam 

surat Ar-Ra’d (13) ayat 11 yang berbunyi:

                                                            
18Mukti Hadi Prasaja, “Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap 

Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011”. Economics Development 
Analysis Journal, 2013, h. 80.

19Tulus Tambunan, Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, (Jakarta: 
LPFE-UI, 2001), h. 4. 
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... ََّلا ُیَغیُِّر َما ِبَقوٍۡم َحتَّىٰ ُیَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِھمۡۗ  ٱللََّھِإن...

Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri...”20

QS. Ar-Ra’d Ayat 11 menunjukkan bahwa seseorang harus bekerja 

keras ketika mereka mengininkan suatu perubahan dalam dirinya. Bahkan 

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak pernah menganggur. Hal ini 

dijelaskan dalam surah Asy-Syarh (94) ayat 7 yang berbunyi:

ٱنَصبَۡفِإَذا َفَرغَۡت َف

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”21

QS. Asy-Syarh Ayat 7 di atas menunjukkan bahwa manusia harus terus 

melakukan kegiatan dalam hidupnya. Ketika selesai dengan satu pekerjaan 

maka seseorang harus melanjutkan pekerjaan yang lain. Karena seseorang 

tidak boleh menganggur dan harus bekerja keras untuk kehidupannya. Karena 

Allah SWT sangat membenci seseorang yang bermalas-malasan dan tidak 

mau berusaha. Seperti yang ditegaskan pada QS. Ar-Ra’d Ayat 11 bahwa 

Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang kecuali mereka merubah 

keadaan mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh 

hanya berharap saja tanpa melakukan apapun atau bermalas-malas, sehingga 

seseorang yang ingin mengubah kehidupannya harus mau bekerja keras. 

Penelitian Anggun Kembar Sari pada tahun 2012 menemukan hasil 

bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan yang positif terhadap 

                                                            
20QS. Ar-Ra’d : 7. 
21QS. Asy-Syarh : 7. 
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pengangguran terdidik di Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengangguran terdidik di 

Sumatera Barat, serta upah berpengaruh signifikan yang negatif terhadap 

pengangguran terdidik di Sumatera Barat.22 Sumatera Barat merupakan salah 

satu Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, sehingga penulis ingin menguji 

apakah tingkat pendidikan, upah minimum provinsi berpengaruh terhadap 

pengangguran terdidik yang ada di Pulau Sumatera. Variabel pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh signifikan, sehingga dalam penelitian ini variabel 

pertumbuhan ekonomi diganti menjadi penanaman modal asing (PMA).

Dari beberapa masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang ini, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PENGARUH 

TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM PROVINSI, DAN 

PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PENGANGGURAN 

TERDIDIK DI PULAU SUMATERA DITINJAU DARI PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM”.

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis 

mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan.

                                                            
22Anggun Kembar Sari, “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, 

Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat”. Jurnal Ekonomi Pembangunan 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2012, h. 1. 
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2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 berdasarkan pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan menunjukkan bahwa persentase pengangguran 

terbuka tertinggi adalah lulusan SMA, dan Universitas.

3. Adanya ketidaksesuaian antara fenomena pengangguran di Provinsi 

Lampung yang ditunjukkan oleh data pengangguran terbuka berdasarkan 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dengan teori Human Capital.

4. Adanya ketidaksesuaian antara teori yang dijelaskan oleh Mankiw 

tentang kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja 

(khususnya yang tidak berpengalaman dan tidak terdidik) yang diminta 

oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran, 

dengan pengangguran terdidik yang terjadi di Pulau Sumatera.

5. Adanya perbedaan antara teori dari Tulus Tambunan yang menyatakan 

bahwa investasi akan menambah adanya kegiatan produksi sehingga 

terciptalah kesempatan kerja, sedangkan fenomena yang terjadi di Pulau 

Sumatera pada tahun 2014 adalah adanya kenaikan investasi asing tetapi 

pengangguran terdidik di Pulau Sumatera mengalami kenaikan pula.

E. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini lebih fokus, tidak meluas, dan tidak 

menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan 

batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan, upah 

minimum provinsi (UMP), dan investasi terhadap tingkat pengangguran 
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terdidik yang ada di Pulau Sumatera dimana terdapat 3 variabel yang 

ingin dilihat pengaruhnya yaitu tingkat pendidikan, upah minimum 

provinsi (UMP), dan investasi. Investasi terdiri dari penanaman modal 

dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), dimana 

dalam penelitian ini penulis hanya fokus melihat pengaruh dari 

penanaman modal asing (PMA), karena ketersediaan data untuk 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang ada di Pulau Sumatera 

tidak lengkap, yaitu khusunya data untuk Provinsi Bengkulu yang 

datanya tidak tersedia di tahun 2011.

2. Pada penelitian ini penulis lebih terfokuskan untuk menilai dan 

mengukur tingkat pendidikan dengan menganalisis jumlah penduduk usia 

15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamtkan,

menganalisis pengangguran terbuka yang didasarkan pada pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan, menganalisis upah minimum provinsi (UMP)

menggunakan UMP nominal, dan menganalisis penanaman modal asing 

(PMA) dari tahun 2011-2015 dengan 10 objek Provinsi yang ada di Pulau 

Sumatera.

3. Dalam variabel pengangguran, penulis hanya fokus menganalisis 

pengangguran terbuka yang didasarkan pada pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan. Penulis menganalisis khusus pada pendidikan tinggi yaitu 

pengangguran lulusan Diploma dan Universitas.
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4. Variabel tingkat pendidikan dalam penelitian ini menggunakan tingkat 

pendidikan khusus pada pendidikan tinggi yaitu penduduk usia 15 tahun 

ke atas yang menempuh pendidikan Diploma dan Universitas/Sarjana.

F. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka penulis 

merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengangguran 

terdidik di Pulau Sumatera?

2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap 

pengangguran terdidik di Pulau Sumatera?

3. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap 

pengangguran terdidik di Pulau Sumatera?

4. Bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam masalah pengangguran 

terdidik?

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

pengangguran terdidik di Pulau Sumatera.

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh upah minimum provinsi (UMP) 

terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera.

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh penanaman modal asing (PMA)

terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera.
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4. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang 

pengangguran terdidik.

H. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah di 10 Provinsi yang ada di 

Pulau Sumatera, yaitu sebagai gambaran tentang pengaruh tingkat

pendidikan, upah minimum provinsi (UMP), dan penanaman modal asing 

(PMA) terhadap pengangguran terdidik yang ada di Pulau Sumatera, dan 

sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya tentang 

pengangguran yang terjadi di masing-masing Provinsi yang ada di Pulau 

Sumatera.

2. Manfaat Teoritis

Hasil pembahasan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan, memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang 

berkaitan dengan ekonomi pembangunan khususnya tentang pengaruh 

pendidikan, upah minimum provinsi (UMP), dan penanaman modal asing 

(PMA) terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera ditinjau dari 

persepektif ekonomi Islam, serta memberikan masukan kepada 

pemerintah di 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dalam proses 

pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan.
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I. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu keterangan sementara dari fakta yang 

diamati.23 Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang harus diuji 

kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian.24

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ho: Pendidikan (X1), upah minimum provinsi (X2), dan penanaman 

modal asing (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran 

terdidik (Y) di Pulau Sumatera.

2. Ha: Pendidikan (X1), upah minimum provinsi (X2), dan penanaman 

modal asing (X3) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik 

(Y) di Pulau Sumatera.

                                                            
23Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 29.
24Hartono, Metodologi Penelitian (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010), h. 27.  



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan

Pada umumnya jenis dan tingkat pendidikan dianggap dapat mewakili 

kualitas tenaga kerja. Hal-hal yang melekat pada diri seseorang seperti 

keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya merupakan modal dasar yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Makin tinggi nilai asset 

(pendidikan) makin tinggi pula kemampuan mereka untuk bekerja. 

Produktivitas mereka ditunjang oleh pendidikan. Dengan demikian 

pendidikan dapat dipakai sebagai mutu tenaga kerja.1

Pendidikan di Indonesia dinaungi oleh dua Kementerian, yaitu 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian 

Agama. Dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.2 Berbeda halnya 

dengan kementerian agama yang menaungi pendidikan berbasis keagamaan 

baik pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Di Indonesia perguruan tinggi non Agama dinaungi oleh 

                                                            
1Sonny Sumarsono, Op. Cit., h. 6.
2Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor  14, Tahun 2015, Tentang Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 2. 
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Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 

yang hanya memiliki kewenangan terkait Perguruan Tinggi Negeri dan 

Perguruan Tinggi Swasta.3

1. Definisi Pendidikan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.4

Menurut Arfida BR, pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan 

untuk menambah keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan 

kemandirian maupun pembentukan kepribadian seorang.5 Didin 

Saripudin mendefinisikan pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan 

dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi.6

                                                            
3Kementerian Ristekdikti RI, Puspawarna Pendidikan Tinggi Indonesia (Jakarta: 

Kementerian Ristekdikti RI, 2016), h. 36.
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1 Ayat (1).
5Arfida BR, Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 77.
6Didin Saripudin, “Pembangunan Pendidikan  dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. 

Makalah disajikan dalam International Seminar on Lifelong Education (ISLE), Tanggal 22-23 
Agustus 2008 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, h. 4.



30

2. Konsep Pendidikan

a. Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan di Indonesia menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas:7

1) Pendidikan formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi.

2) Pendidikan nonformal, adalah jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 

dan berjenjang.

3) Pendidikan informal, adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan.

Ketiga jalur pendidikan ini dapat saling melengkapi dalam 

pembentukan keperibadian, pengetahuan, serta keterampilan 

seseorang. 

b. Jenjang Pendidikan 

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.8 Penjenjangan 

pendidikan tersebut dapat menunjukkan kualitas vertikal. Untuk 

mengetahui relevansi pendidikan terhadap pasar kerja data yang 

lebih lengkap tentang jenis pendidikan harus ada. Kecocokan antara 
                                                            

7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Pasal 1 Ayat (10-13).

8Ibid., Pasal 1 Ayat (8).
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keterampilan yang dimiliki dengan tuntunan pekerjaan merupakan 

salah satu permasalahan pokok dalam penangangan angkatan kerja. 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

1) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

atau bentuk lain yang sederajat.

2) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dan Madrasah  Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk 

lain yang sederajat.

3) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan 

diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat 

berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau 

universitas.

Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, 

kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.9

                                                            
9Ibid., Pasal 15.
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Program wajib belajar 12 tahun sudah dilaksanakan oleh pemerintah 

Indonesia.10 Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi merupakan pilihan bagi setiap orang, dimana dengan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diharapkan 

akan memperbaiki kehidupan seseorang. Investasi pada bidang 

sumber daya manusia adalah pengorbanan sejumlah dana yang 

dikelurkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses 

investasi. Penghasilan yang diperoleh pada masa yang akan datang 

adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai 

tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. Investasi yang demikian 

disebut dengan human capital. Penerapannya dapat dilkukan dalam 

hal:

1) Pendidikan dan latihan

2) Migrasi dan perbaikan gizi serta kesehatan

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan latihan tidak hanya 

menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan 

keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas 

kerja. Pendidikan dan latihan dipandang sebagai investasi yang 

                                                            
10Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), “Pemerintah Siapkan 

Perangkat untuk Wajib Belajar 12 Tahun” (On-line), tersedia di: 
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/12/pemerintah-siapkan-perangkat-untuk-wajib-
belajar-12-tahun-4930-4930-4930 (03 Maret 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk 

pertambahan hasil kerja.11

3. Teori Human Capital

Seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui pendidikan.

Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak meningkatkan 

kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Dipihak lain, 

menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti 

sekolah tersebut. Di samping penundaan menerima penghasilan tersebut, 

orang yang melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung 

seperti uang sekolah, pembelian buku-buku dan alat-alat sekolah, 

tambahan uang transportasi dan lain-lain. Jumlah penghasilan yang akan 

diterima seumur hidup setelah menjalani pendidikan dihitung dalam nilai 

sekarang atau Net Present Value, dinyatakan dalam model:

Y	(SLTA) = 	( )(1	 + )
Keterangan:

Y (SLTA) = Net Present Value

V (t) = Penghasilan pada tahun t

r = Discount rate, yang menggambarakn preference 

  seseorang atas konsumsi barang saat sekarang dibanding

  dengan satu tahun yang akan datang

                                                            
11Sonny Sumarsono, Op. Cit., h. 92.
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Misalnya untuk menjadi sarjana dibutuhkan tiga tahun maka perlu biaya.

B = 	( )(1	 + )
Keterangan:

B = Biaya selama tambahan kuliah

C (t) = Biaya langsung

Setelah menjadi sarjana lalu bekerja maka pendapatan yang akan 

diperoleh setelah tahun keempat sesudah tamat. Misalnya penghasilan 

tiap tahun (Wt), maka:

Y	(sm) = 	( )(1	 + )
Jadi seorang tamatan SLTA akan melanjutkan sekolah untuk menjadi 

seorang sarjana bila:

Y (sm) – B > Y (SLTA) dan sebaliknya

Bila Y  (sm) – B < Y (SLTA)12

B. Upah Minimum

Upah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong semangat 

kerja dan produktivitas tenaga kerja, dimana hal ini akan menyebabkan output 

yang dihasilkan tenaga kerja menjadi lebih baik. Upah yang layak adalah 

upah yang memenuhi standar pengupahan yang telah ditetapkan oleh 

                                                            
12Ibid., h. 93.
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pemerintah. Dengan mendapatkan upah yang layak maka tenaga kerja akan 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 

Upah yang diberikan oleh seorang pekerja tergantung pada kemampuan 

pekerja tersebut dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin produktif 

seorang pekerja maka akan semakin besar upahnya, begitu pula sebaliknya 

semakin rendah produktivitas seorang pekerja maka akan semakin kecil upah 

yang dihasilkannya. 

Pemerintah menetapkan upah yang harus dibayar oleh perusahaan 

kepada para pekerja, upah ini diberi nama upah minimum. Bagi sebagian 

pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh karena mereka sudah 

menikmati upah di atas upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama yang 

tidak terdidik dan tidak berpengalaman hal ini berpengaruh, karena upah 

minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan 

sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran. 13

Para ekonom percaya bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar 

dalam pengangguran usia muda. Upah ekuilibrium para pekerja usia muda 

cenderung rendah karena dua alasan. Pertama, karena para pekerja usia muda 

termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang 

berpengalaman, mereka cenderung memiliki produktivitas marjinal yang 

rendah. Kedua, para pemuda seringkali mengambil sebagian dari kompensasi 

mereka dalam bentuk on the job training daripada bayaran langsung. Karena 

                                                            
13N. Gregory Mankiw, Log. Cit.
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itu dalam angkatan kerja,upah sering kali berpengaruh pada para pemuda 

daripada yang lainnya.14

1. Definisi Upah Minimum

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar 

suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan 

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusah dengan karyawan 

termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk 

kelurganya.15

Dalam PP Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan 

Pasal 41 dan 42 dijelaskan bahwa upah minimum merupakan upah 

bulanan terendah yang terdiri atas:

a. Upah tanpa tunjangan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa 

kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku bagi 

pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan 

secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di 

perusahaan yang bersangkutan. 

                                                            
14Ibid.
15Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 141.
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2. Penggolongan Upah

a. Upah Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar 

waktu lama kerja seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya 

upah sistem waktu didasarkan kepada lamanya bekerja bukan 

dikaitkan dengan prestasi kerja.

b. Upah Sistem Hasil (Output)

Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh 

pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilo gram. Besarnya 

upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil 

bukan didasarkan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

c. Upah Sistem Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan 

besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama 

mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa cukup rumit, seperti 

lama mengerjakannya serta banyaknya alat yang diperlukan untuk 

menyelasaikannya.16

3. Jenis-jenis Upah

Jenis-jenis upah menurut Zaeni Asyhadie yaitu:17

a. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai 

kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan 

                                                            
16Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69
17Ibid., h. 70. 
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jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam perjanjian kerja.

b. Upah Nyata (Riil Wages)

Upah riil adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima seorang 

pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli

upah tersebut yang akan tergantung dari:

1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.

2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup 

untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya 

kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, 

seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

d. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh 

pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari 

pekerja/buruh yang bekerja diperusahaanya. Upah minimum ini 

umumnya ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan 

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan 

Provinsi/Bupati/Walikota), dan setiap tahun berubah. Adapun tujuan 

ditetapkannya upah minimum yaitu:18

                                                            
18Ibid., h. 71. 
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1) Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai 

subsistem dalam suatu hubungan kerja.

2) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem 

pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang 

memuaskan.

3) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai 

dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.

4) Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian 

kerja dalam perusahaan.

5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar 

hidup secara normal.

e. Upah yang Wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh 

pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada 

perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-

ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:19

1) Kondisi perekonomian negara.

2) Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada.

3) Peraturan perpajakan.

4) Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri.

5) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

                                                            
19Ibid., h. 72.
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4. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun yang 

didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu 

kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik 

untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum Provinsi, 

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.20

Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula 

sebagai berikut:

UMn = UMt + {UMt × (Inflasi + % ∆PDBt)}

Keterangan:

UMn = Upah minimum yang akan ditetapkan

UMt = Upah minimum tahun berjalan

Inflasi = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang

lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

∆PDBt = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari

   pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencangkup

   periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode

   kwartal I dan II tahun berjalan

                                                            
20Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan, 

BAB IV, Pasal 43-45.



41

C. Penanaman Modal Asing (PMA)

1. Definisi Penanaman Modal 

Penanaman modal asing sering disebut dengan investasi luar negeri. 

Pengertian investasi itu sendiri adalah tambahan modal baru pada 

simpanan modal perusahaan.21 Sedangkan definisi penanaman modal 

adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam 

modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia.22

2. Macam-macam Penanaman Modal

Penanaman modal dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2007 dibagi menjadi 

dua yaitu:23

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan 

modal dalam negeri.

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 

                                                            
21Karl E. Case dan Ray C. Fair, Prinsip-prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan, Principles of 

Economics Eighth Edition, Terjemahan Wibi Hardani dan Devri Barnadi (Jakarta: Erlangga, 
2007), h. 270.

22Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman 
Modal, Pasal 1.

23Ibid., Pasal 2 dan 3.
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modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam 

modal dalam negeri.

3. Tujuan Penanaman Modal

Adapun tujuan dari diselenggarakannya penanaman modal adalah 

sebagai berikut:24

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Menciptakan lapangan kerja.

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.

e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun 

dari luar negeri.

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Konsep Penanaman Modal Asing

a. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, 

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum 

asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh 

modalnya dimiliki oleh pihak asing. 

                                                            
24Ibid., Pasal 3 Ayat (2).
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b. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, 

badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

c. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas 

berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah 

negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-

undang.

d. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

e. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi 

tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.25

D. Pengangguran

1. Definisi Pengangguran

Menurut International Labour Organization (ILO) definisi dari 

pengangguran adalah ketika seseorang tidak bekerja tetapi secara aktif 

berusaha kembali masuk ke pasar tenaga kerja.26

Banker mendefinisikan pengangguran yaitu:

“The unemployment person who is without work although is 
currently available for work and is seeking or wanting to work. The 
unemployment rate is defined as the number of unemployed 
persons taken as a percentage of the economically active 
population, which includes both the employed and unemployed.”27

                                                            
25Ibid., Pasal 1, 5, 10.
26Edmund Conway, Loc. Cit.
27Mariam Abbas Soharwardi, “Effects of Informal Education on Employment of  Women:  

A case study of Bahawalpur City”. (Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In 
Business, Islamia University of Bahawalpur, Vol. 4, No. 1 (May  2012), h. 2.
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Terjemahan bebasnya adalah orang yang menganggur adalah 
mereka yang tidak bekerja meskipun saat ini tersedia pekerjaan dan 
mereka yang sedang mencari atau ingin untuk bekerja. Tingkat 
pengangguran didefinisikan sebagai jumlah orang yang 
menganggur yang diambil dari persentase jumlah penduduk usia 
kerja, baik yang bekerja ataupun pengangguran.”

Dalam standar yang sudah ditentukan secara internasional, yang 

dimaksud dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah 

digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari 

pekerjaan dalam tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh 

pekerjaan yang diinginkan. Berdasarkan definisi ini, seperti yang telah 

dikatakan, ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, dan anak-anak orang kaya 

yang sudah dewasa tetapi tidak bekerja, tidak digolongkan sebagai 

penganggur, karena mereka tidak secara aktif mencari kerja.28

Tingkat pengangguran terdidik merupakan indikator dari besarnya 

jumlah dan persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan 

yang cukup tinggi di suatu wilayah.29

2. Mengukur Pengangguran 

Untuk dapat menentukan tingkat (persentase) pengangguran yang 

terdapat dalam perekonomian, perlu pula ditentukan jumlah angkatan 

kerja pada bulan tersebut. Golongan penduduk yang tergolong sebagai 

angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 hingga 64 tahun, 

kecuali:

                                                            
28Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik 

Hingga Keynesian Baru (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 472.
29Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Loc. Cit. 
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a. Ibu rumah tangga yang lebih suka menjaga keluarganya daripada 

bekerja.

b. Penduduk muda dalam lingkungan umur angkatan kerja yang masih 

meneruskan pelajarannya di sekolah dan universitas.

c. Orang yang belum mencapai umur 65 tahun tetapi sudah pensiun dan 

tidak mau bekerja lagi.

d. Pengangguran sukarela yaitu golongan penduduk dalam lingkungan 

umur angkatan kerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan.30

Dengan demikian jumlah angkatan kerja dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan berikut:31

L = PL – (IR + MP + PP + PS) (1)

Keterangan:

L = Jumlah tenaga kerja (angkatan kerja)

PL = Penduduk dalam lingkungan umur 15 – 64 tahun

WR = Ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja

MP = Mahasiswa dan pelajar

PP = Pekerja yang telah pensiun dan tidak ingin bekerja lagi

PS = Orang-orang yang tidak bekerja dan tidak sekolah dan juga tidak 

ingin mencari pekerjaan

Penduduk dalam lingkungan umur 15 – 64 tahun (PL) dapat dipandang 

sebagai tenaga kerja potensial. Mereka sudah dapat digolongan tenaga 

                                                            
30Sadono Sukirno, Op. Cit., h. 473.
31Ibid., h. 474.



46

kerja apabila mereka benar-benar memilih untuk bekerja atau mencari 

pekerjaan. Tetapi sebagian dari mereka, berdasarkan pada pilihan mereka 

sendiri memutuskan untuk tidak bekerja. 

Perbandingan di antara angkatan kerja yang sebenarnya dengan 

penduduk dalam tingkat lingkungan 15 – 64 tahun dinamakan tingkat 

penyertaan tenaga kerja (labour participation rate). Tingkatnya 

dinyatakan dalam persen dapat dihitung dengan menggunakan formula 

berikut:

Tingkat penyertaan (%) L
PL

 ×100% (2)

Setelah mendapatkan informasi mengenai kedua data yang telah 

disebutkan yaitu jumlah pengangguran dan jumlah tenaga kerja, tingkat 

pengangguran dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai 

berikut:32

Tingkat pengangguran (%) U
L

 ×100% (3)

Keterangan:

U = Jumlah Pengangguran

L = Jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja

3. Konsep Pengangguran 

Luasnya kesempatan kerja dan angkatan kerja biasanya digambarkan 

oleh banyaknya penduduk yang bekerja dan banyaknya penduduk yang 

                                                            
32Ibid.
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menawarkan atau mencari pekerjaan. Berhubungan dengan itu perlu 

adanya kriteria kapan seseorang penduduk dimasukkan ke dalam 

kelompok bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik bekerja adalah 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang  dengan maksud 

memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan 

dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam 

seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang 

membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi).33

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk suatu di wilayah dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau 

berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi 

barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Mereka adalah 

kelompok penduduk usia kerja yang selama seminggu lalu 

mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak 

bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, pegawai cuti 

dan sejenisnya. Di samping itu mereka yang tidak mempunyai 

pekerjaan tetapi sedang mencari/mengharap pekerjaan juga termasuk 

kategori angkatan kerja.

b. Bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang tidak mempunyai atau 

melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah (yang 

kagiatannya hanya sekolah), mengurus rumah tangga (yang 

                                                            
33Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Provinsi Lampung dalam Angka 2016 (BPS: 

Lanpung, 2016), ISSN: 0303-1942, No. Publikasi: 18560.1601, h. 47.
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kegiatannya hanya mengurus rumah tangga/membantu mengurus 

rumah tangga tanpa mendapat upah), atau lainnya (pensiunan, 

jompo, dan lain-lain).34

Penduduk usia kerja adalah penduduk 15 tahun ke atas. Dalam 

mengelompokan penduduk sebagai angkatan kerja (bekerja dan 

pengangguran) atau bukan angkatan kerja, Badan Pusat Statistik 

menggunakan tiga pendekatan sebagai berikut:

a. Konsep Kebiasaan (Gainful Worker Concept)

Konsep ini menentukan aktivitas ekonomi seseorang apakah 

seseorang bekerja atau tidak berdasarkan kebiasaannya (usual 

activity). Konsep ini tidak memakai batasan waktu tertentu, tetapi 

hanya didasarkan kebiasaan responden.35

b. Konsep Angkatan Kerja (Labor Force Concept)

Konsep ini mulai dipergunakan dalam sensus penduduk tahun 1940 

oleh United States Bureau of Cencus. Dua perbaikan dalam konsep 

ini yaitu:

1) Activity concept, bahwa yang termasuk angkatan kerja (labor 

force) haruslah orang yang aktif bekerja atau sedang aktif 

mencari pekerjaan.

2) Aktivitas itu dilakukan dalam suatu batasan waktu tertentu 

sebelum wawancara.

                                                            
34Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Indikator Tenaga Kerja Provinsi 

Lampung Tahun 2015, ISSN: 2085-8981, No. Publikasi: 18520.1602, (BPS: Lampung, 2015), h. 6.
35Ibid., h. 7.
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Dengan kata lain konsep angkatan kerja umumnya disertai refrensi 

waktu. Pada Sakernas referensi waktu yang digunakan adalah selama 

seminggu yang lalu dan berakhir sehari sebelum pencacahan. 

Berdasarkan konsep tersebut, angkatan kerja (labor force) dibagi 

menjadi dua yaitu:

1) Bekerja

Bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud 

memperoleh atau membantu memperoleh 

penghasilan/keuntungan selama paling sedikit satu jam selama 

seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Tercakup di 

dalamnya orang atau sekelompok orang yang menjadi:

a) Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang tidak 

sedang bekerja atau cuti, sakit, mogok, mangkir, perusahaan 

menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan 

mesin, belum masa produksi, dan sebagainya).

b) Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang 

tidak bekerja karena menunggu panen atau menunggu hujan 

untuk menggarap sawah dan sebagainya.

c) Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, 

tukang cukur, tukang pijat, dan sebagainya tetap 

dikategorikan bekerja, walaupun selama seminggu sebelum

pencacahan bekerja kurang dari satu jam.36

                                                            
36Ibid., h. 8.
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2) Mencari pekerjaan (menganggur) yang dapat dibedakan:

a) Mencari pekerjaan tetapi sudah pernah bekerja sebelumnya.

b) Mencari pekerjaan untuk pertama kalinya (belum pernah 

bekerja sebelumnya).37

c. Konsep Pemanfaatan Tenaga Kerja (Labor Utilization)

Pendeketan labor utilization approach (pemanfaatan tenaga kerja) 

menitikberatkan pada seseorang apakah dia cukup dimanfaatkan 

dalam bekerja (under utilized). Pendekatan ini menitikberatkan pada 

seseorang apakah dia cukup dimanfatkan dalam kerja dilihat dari 

segi jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan pendapatan yang 

diperoleh.38 Dalam pendekatan ini angkatan kerja dibedakan menjadi 

3 golongan yaitu:

1) Pengangguran, yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja dan 

sedang berusaha mencari kerja. Pengangguran meliputi 

penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan 

suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, 

atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Mencari 

pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh 

pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka 

mempersiapkan suatu usaha “baru”, yang bertujuan untuk 

memperoleh penghasilan atau keuntungan atas resiko sendiri, 

                                                            
37Ibid.
38Sonny Sumarsono, Op. Cit., h, 249.
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baik dengan atau mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai 

dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha 

yang dimaksud adalah apabila sudah melakukan tindakan nyata 

seperti pengumpulan modal atau perlengkapan, mencari lokasi, 

mengurus izin usaha dan sebaginya telah/sedang dilakukan. 

Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan adalah mereka 

yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil 

mendapatkan pekerjaan. Atau mereka yang merasa karena 

situasi/kondisi/iklim/musim tidak mungkin mendapatkan 

pekerjaan yang diinginkan. Sudah punya pekerjaan, tetapi 

belum mulai bekerja adalah mereka yang tidak mencari 

pekerjaan karena sudah diterima bekerja/sudah mempersiapkan 

suatu usaha tetapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.39

2) Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam 

kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak 

penuh terdiri dari:

a) Setengah penganggur yaitu mereka yang kurang 

dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari segi jam kerja, 

produktivitas kerja dan pendapatan. Dimana seseorang 

bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam 

seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih 

bersedia menerima pekerjaan. 

                                                            
39Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Log. Cit.
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b) Paruh waktu, adalah mereka yang bekerja di bawah jam 

kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak 

mencari pekerjaan atau tiadak bersedia menerima pekerjaan 

lain (sebagian pihak menyebutnya sebagai pekerja paruh 

waktu/ part time worker).

3) Bekerja penuh, yaitu orang yang memanfaatkan jam kerja secara 

penuh dalam pekerjaannya, kurang lebih 8 jam sampai 10 jam 

per hari.

4. Klasifikasi Pengangguran

Dalam suatu perekonomian modern, pengangguran dapat dibedakan 

kepada tiga bentuk yaitu:40

a. Pengangguran Normal

Pengangguran normal yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 

keinginan pekerja-pekerja untuk mencari kerja yang lebih baik atau 

yang lebih sesuai dengan mereka. Pengangguran ini juga dinamakan 

dengan search unemploymen atau frictonal unemployment. 

Pengangguran seperti ini lebih banyak berlaku apabila pasaran 

tenaga kerja ketat, yaitu permintaan sama atau melebihi penawaran. 

Kesempatan kerja yang relatif banyak ini mendorong segolongan 

pekerja untuk keluar dari pekerjaannya yang sekarang untuk mencari 

pekerjaan yang lebih baik dari segi pendapatan dan syarat-syarat 

                                                            
40Sadono Sukirno, Op. Cit., h. 8. 
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kerja atau yang lebih sesuai dengan pendidikan, keahlian, dan 

kepribadiannya.

b. Pengangguran Struktural

Perkembangan sesuatu perekonomian akan menimbulkan perubahan-

perubahan yang tidak selalu baik akibatnya kepada penggunaan 

tenaga kerja. Penggunaan teknologi yang canggih dalam 

menjalankan pembangunan ekonomi akan memerlukan tenaga ahli, 

tetapi di samping itu ia akan menghemat penggunaan tenaga kerja. 

Dengan demikian penggunaan teknologi modern dalam 

pembangunan, di samping akan meningkatkan pendapatan dan 

menyediakan kesempatan kerja baru, akan mengakibatkan pula 

pengangguran. Pengangguran ini berlaku di bidang-bidang yang 

pada mulanya dilakukan oleh pekerja yang sekarang digantikan oleh 

mesin-mesin.41

c. Pengangguran Konjungtural

Pendapatan nasional sebenarnya pada umumnya berada di bawah 

pendapatan nasional potensial. Dalam keadaan seperti ini lebih 

banyak pengangguran akan berlaku. Apabila pendapatan nasional 

yang sebenaranya adalah sama dengan pendapatan nasional yang 

potensial, perekonomian masih menghadapi masalah pengangguran. 

Pengangguran mulai dianggap serius apabila tingkat kegiatan 

ekonomi berada di bawah tingkat kesempatan kerja penuh, dan ini 

                                                            
41Ibid., h. 9. 
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dapat dilihat dari keadaan yang menunjukkan bahwa pendapatan 

nasional sebenarnya adalah berada di bawah pendapatan nasional 

potensial. Pengangguran yang disebabkan kemerosotan kegiatan 

ekonomi dinamakan pengangguran konjungtural. Kemerosotan 

kegiatan ekonomi yang menyebabkan pengangguran konjungtural 

biasanya berlaku sebagai akibat kemerosotan dalam pengeluaran ke 

atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut. 

Kemerosotan itu adakalanya bersumber dari faktor-faktor yang 

bersumber dari dalam negeri, seperti masyarakat mengurangi tingkat 

pengeluarannya atau perusahaan-perusahaan swasta mengurangi 

tingkat investasinya. Dan adakalanya kemerosotan itu disebabkan 

oleh faktor-faktor yang bersumber dari luar negeri seperti 

kemerosotan ekspor atau keinginan mengimpor yang semaikin 

besar.42

Pengangguran terjadi karena ketidaksesuaian antara permintaan dan 

penyediaan dalam pasar kerja.43 Bentuk-bentuk ketidaksesuaian pasar 

kerja antara lain adalah:

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena 

kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan 

lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk:44

                                                            
42Ibid., h. 10.
43Sonny Sumarsono, op. Cit., h. 116.
44Ibid., h. 117. 
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1) Tenggang waktu yang diperlukan selama proses/prosedur 

pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor atau jarak atau 

kurangnya informasi.

2) Kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan 

justru terdapat bukan di sekitar tempat pencari kerja.

3) Pencari kerja tidak mengetahui dimana adanya lowongan 

pekerjaan dan demikian pula pengusaha tidak mengetahui 

dimana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai.

Pengangguran friksional ini disebabkan oleh suatu hambatan yang 

menyebabkan proses bertemunya penawaran dan permintaan tenaga 

kerja menjadi tidak lancar. Penyebab dari hambatan ini pada 

dasarnya ada dua yaitu karena tempat dan waktu. 

b. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena 

pergantian musim.45 Di luar musim panen dan musim turun ke 

sawah, banyak orang yang tidak mempunyai kegiatan ekonomis, 

mereka hanya sekedar menunggu musim yang baru. Selama masa 

menunggu tersebut mereka digolongkan sebagai penganggur 

musiman.

c. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal yaitu pengangguran yang terjadi apabila 

permintaan lebih rendah dari output potensial perekonomian. Yaitu 

                                                            
45Ibid., h. 117.
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manakala kemampuan ekonomi suatu bangsa lebih rendah dari 

kemampuan yang seharusnya dicapai. Dengan kata lain GNP aktual 

lebih rendah dari GNP potensial (yang dimaksud dengan GNP 

potensial adalah GNP yang dapat dihasilkan dalam kondisi tingkat 

pekerjaan penuh/full employment). Jenis pengangguran ini dikatakan 

pengangguran terpaksa, karena banyak tenaga kerja yang ingin 

bekerja dengan tingkat upah yang berlaku namun pekerjaan itu tidak 

tersedia, karena alasan yang telah disebutkan. Pengangguran siklikal 

dapat diukur dari jumlah orang yang bekerja dikurangi jumlah orang 

yang seharusnya mempunyai pekerjaan pada tingkat pendapatan 

potensial.46

d. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena 

perubahan dalam struktur atau komposisi dalam perekonomian.47

Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam 

keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, sedangkan pihak pencari 

kerja tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan keterampilan 

tersebut.

Penyebab pengangguran struktural ini dapat bersifat alami misalnya 

karena adanya trend kebutuhan tenaga kerja dengan spesifikasi 

pendidikan dan keahlian tertentu, atau juga karena kebijakan 

pemerintah, misalnya adanya kebijakan pengisian lapangan kerja di 
                                                            

46Iskandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2013), h. 428.

47Sonny Sumarsono, Op. Cit., h. 119.
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daerah tertentu yang tidak semua orang yang mau meskipun 

sebenarnya memenuhi syarat, kebijakan upah dan proyek padat 

modal.48

e. Pengangguran Teknologis

Dalam pertumbuhan industri, teknologi yang dipakai dalam proses 

produksi selalu mengalami perubahan. Perubahan teknologi 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

sehari-hari. Perubahan teknologi dapat membawa dampak 

kesempatan kerja dan dapat pula memabawa dampak negatif berupa 

pengangguran. Pengangguran yang disebabkan oleh adanya 

perubahan teknologi ini disebut dengan pengangguran teknologis. 

f. Pengangguran karena kurangnya permintaan agregat

Permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakannya 

kegiatan investasi. Pengeluaran investasi memberikan peluang untuk 

tumbuhnya kesempatan kerja. Bila permintaan terhadap barang dan 

jasa lesu, maka pada gilirannya timbul pula kelesuan pada 

permintaan tenaga kerja.

Kurangnya permintaan agregat disini diartikan sebagi mendasar 

bukan sementara bulanan atau tahunan, tetapi merupakan kondisi 

yang berlaku dalam jangka panjang. Profil yang perlu diketahui 

adalah tempat terjadinya pengangguran menurut sektor ekonomi, 

apakah di sektor pertanian, pertambangan, dan seterusnya. 

                                                            
48Iskandar Putong, Log. Cit.
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Selanjutnya distribusinya menurut pendidikan perlu juga diketahui 

pengangguran tidak terdidik atau berpendidikan rendah dapat lebih 

mudah ditangani karena biasanya kesempatan kerja bagi tenaga 

berketerampilan rendah lebih besar, sehingga kemungkinan untuk 

memperoleh pekerjaan lebih besar. Akan tetapi sebaliknya dapat 

juga terjadi orang yang berpendidikan rendah susah menyesuaikan 

diri dengan keterampilan baru.

Pengangguran terdidik dapat berbahaya karena golongan terdidik 

merupakan golongan yang sangat vokal, sehingga dapat 

mempengaruhi yang berpendidikan tinggi. Namun mereka juga lebih 

mudah diarahkan dan mencari penyelesaiannya, di samping itu 

golongan berpendidikan tinggi ini justru diminta untuk mampu 

menciptakan pekerjaan tersendiri. Profil semacam ini perlu diketahui 

untuk mengungkap peta permasalahannya ditinjau dari segi 

pendidikan.49

Menurut Edgar O. Edwards, untuk melakukan pengalompokkan terhadap 

jenis-jenis pengangguran, kita perlu memahami dimensi-dimensi berikut 

ini:50

a. Waktu (banyak di antara mereka yang ingin bekerja lebih lama, 

misalnya jam kerjanya per hari, per minggu, atau per tahun).

                                                            
49Sonny Sumarsono, Op. Cit., h. 121. 
50Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 

2015), h. 358.
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b. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi 

makanan).

c. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh 

kurangnya sumberdaya komplementer dalam melakukan pekerjaan).

Meskipun hal-hal tersebut merupakan dimensi yang paling nyata bagi 

seseorang untuk dapat bekerja secara efektif, namun beberapa faktor 

lainnya seperti: motivasi, sikap, dan hambatan-hambatan budaya juga 

turut diperhatikan. 

Berdasarkan hal tersebut, Edwards mengklasifikasikan lima jenis 

pengangguran yaitu: 51

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang terjadi baik sukarela 

(mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan 

yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja 

namun tidak memperoleh pekerjaan).

b. Setengah Menganggur (Underunemployment)

Setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, 

minggu, musiman) kurang dari yang mereka mampu untuk 

kerjakan.52 Seorang peneliti bernama Phillip Hansen mengajukan 3 

penyebab terjadinya setengah pengangguran yaitu:53

1) Kurangnya jam kerja

                                                            
51Ibid., h. 359.
52Ibid.
53Sonny Sumarsono, Op. Cit., h. 123.
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Catatan tentang jumlah orang yang bekerja belum mengungkap 

intensitas penggunaan tenaga kerja mereka. Ternyata terdapat 

banyak varians jam kerja mereka. Tidak semua dari mereka 

bekerja penuh waktu, mereka yang tidak bekerja penuh waktu 

ini jelas mencerminkan setengah menganggur dalam arti jam 

kerjanya tidak penuh.

2) Rendahnya pendapatan

Keriteria kedua yang diajukan adalah pendapatan. Apabila 

seseorang mempunyai keterampilan tertentu misalnya yang 

diperoleh dari pendidikan atau pelatihan, lalu bekerja disuatu 

lapangan usaha atau lingkungan usaha tertentu maka diharapkan 

dia akan memperoleh pendapatan sebesar pendapatan normal 

yang dapat diperolehnya dari pekerjaan tersebut.

Bila orang tersebut ternyata menerima kurang dari pendapatan 

normal, kenyataan ini mengandung petunjuk bahwa pekerja 

tersebut kurang dimanfaatkan oleh lingkungan kerjanya.54

3) Ketidakcocokan antara pekerjaan dan keterampilan kerja

Apabila seseorang sudah dipersiapkan untuk menjabat sesuatu 

pekerjaan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang 

diperolehnya dari pendidikan dan latihan yang diperoleh 

sebelumnya, maka apabila dia sungguh-sungguh mengerjakan 

                                                            
54Ibid.
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pekerjaan tersebut, maka dia diharapkan dapat memberikan 

produktivitasnya dengan sepenuhnya.

Akan tetapi bila ada ketidakcocokan antara keterampilan dengan 

pekerjaannya, maka sukar baginya untuk memberikan 

prestasinya secara penuh.55

c. Tampaknya Bekerja Namun Tidak Bekerja Secara Penuh

Yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka 

dan setengah menganggur, yang termasuk di sini adalah:56

1) Pengangguran Tidak Ketara (Disguised Unemployment)

Yaitu para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, 

padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu 

selama sehari penuh.

2) Pengangguran Tersembunyi (Hidden Unemployment)

Yaitu orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis 

pendidikannya.

3) Pensiun Lebih Awal

Fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di 

kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usia pensiun 

dipermuda sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi kaum 

muda untuk dapat menduduki jabatan di atasnya.

                                                            
55Ibid., h. 126. 
56Lincolin Arsyad, Log. Cit.
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d. Tenaga Kerja Lemah (Impaired)

Tenaga kerja lemah yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, 

namun lemah intensitasnya lemah karena kurang gizi atau 

penyakitan.57

e. Tenaga Kerja Tidak Produktif

Yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif, namun 

karena sumberdaya komplementernya kurang memadai, maka 

mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan baik.58

5. Pengangguran Terdidik

Kualitas sumber daya manusia di negara-negara sedang 

berkembang pada umumnya sangat rendah dan kurang mobilitas. 

Kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah dapat dilihat dari 

tingkat produktivitas tenaga kerja (productivity perman hour) baik di 

bidang produksi dan distribusi maupun di bidang penelitian ilmiah 

lainnya. Pada umumnya mereka kurang mobilitas dan tidak memiliki 

keterampilan, kecakapan dan semangat kerja tinggi, karena rendahnya 

tingkat pendidikan. Bagi mereka yang memiliki pendidikan pun, 

kebanyakan hanya siap bekerja pada lapangan kerja yang kurang 

inovatif, bekerja sebagai pekerja (worker) dan bukan sebagai employers. 

Oleh sebab itu, pola pendidikan yang mempersiapkan lulusan yang 

                                                            
57Ibid.
58Ibid.
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kreatif dan inisiatif untuk menciptakan para pengusaha (employers) harus 

diperluas.59

Semakin tingginya lulusan sekolah yang menganggur pada negara 

sedang berkembang lebih disebabkan oleh kurangnya proyeksi 

pendidikan, dan proyeksi lapangan pekerjaan. Kebanyakan lembaga 

pendidikan hanya menghasilkan lulusan yang kurang marketable. Dari 

tahun ke tahun lulusan dari berbagai tingkatan sekolah yang menganggur 

terus membengkak. Tidak sedikit para sarjana yang menganggur. 

Kebanyakan lembaga pendidikan di negara sedang berkembang hanya 

menghasilkan worker (pekerja) bukan employers (entrepreneur).60

Dibeberapa negara yang sudah maju tingkat pendidikannya yang 

pesat dapat mendorong kemajuan teknologi yang pesat pula. Lahirnya 

tenaga-tenaga profesional di bidang teknologi dan berkembangnya 

teknologi yang mutahir merupakan bukti empiris dari kemajuan di bidang 

pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat dan 

perkembangan teknologi saling berpacu untuk mempertahankan tingkat 

pertumbuhan yang sudah ada. 

Sebaliknya di negara-negara yang sedang berkembang tingkat 

pendidikan belum begitu tinggi. Mutu pendidikan di negara-negara 

sedang berkembang jauh lebih rendah daripada negara-negara maju. 

Mutu pendidikan yang rendah bukan berarti merosotnya mutu 

pendidikan, tetapi tingkat kemajuan pendidikan yang tidak mampu 
                                                            

59Suryana, Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan (Jakarta: Salemba 
Empat, 2000), h. 83.

60Ibid., h. 84
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mengejar kemajuan teknologi pada negara-negara yang sudah maju. Di 

samping kelemahan tersebut, negara-negara sedang berkembang dengan 

semangat besar untuk mengembangkan pendidikan tinggi telah membuka 

terlalu banyak universitas tanpa mencoba memperbaiki standar mutu 

pendidikan. Sadono Sukirno mengemukakan beberapa faktor yang 

menimbulkan keadaan mengapa tingkat mutu pendidikan di negara-

negara sedang berkembang rendah yaitu:

a. Mutu pendidikan yang rendah disebabkan karena kekurangan biaya 

yang dapat disediakan untuk pendidikan.

b. Kurangnya buku teks yang sesuai dengan kepentingan dan keadaan 

negara-negara yang bersangkutan. Buku teks yang digunakan adalah 

buku teks yang didatangkan dari negara-negara barat yang 

mempunyai dasar analisis serta struktur yang belum tentu dapat 

dipergunakan di negara-negara yang sedang berkembang. Sehingga 

mereka mempelajari buku-buku barat yang sukar dipraktikan dalam 

keidupan sehari-hari.

c. Kurangnya failitas-fasilitas dan gaji yang relatif rendah mengurangi

gairah para pengajar untuk memberikan pengajaran kepada para 

pelajar dan para mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Fasilitas 

perpustakaan yang dilengkapi dengan buku teks yang relevan, 

laboratorium dan alat-alat teknis untuk melakukan percobaan 

keadaannya sangat kurang sekali.61

                                                            
61Ibid., h. 85-86.
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6. Pandangan Pengangguran Terdidik dalam Islam

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh 

anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. 

Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. 

Tenaga kerja sebagai suatu faktor produksi mempunyai arti yang besar. 

Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dikembangkan 

oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan 

yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap 

tersimpan.62

Al-Qur’an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan 

menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk 

bekerja keras mencari penghidupan masing-masing. Dalam surat Al 

Balad:

ِفي َكَبٍد  ٱلِۡإنَسَٰنَلَقدۡ َخَلقَۡنا  
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada 
dalam susah payah”63

Kabad berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan 

akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia 

telah ditakdirkan  berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi 

kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan kerja keras. Di 

samping itu, manusia handaknya berupaya untuk melakukan dan 

                                                            
62Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, Economic Doctrines of Islam, 

Terjemahkan Soeroyo, dan Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 248.
63QS. Al-Balad (90) : 4.
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menanggung segala kesukaran dan kesusahan dalam perjuangannya 

untuk mencapai kemajuan.64

Manusia harus selalu bekerja keras dan dilarang untuk bermalas-

malasan, bahkan hal ini diterangkan di dalam QS. Asy-Syarh (94) ayat 7 

yang berbunyi:

ٱنَصبَۡفِإَذا َفَرغَۡت َف

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”65

Dari ayat di atas dijelakan bahwa manusia harus bekerja, dan ketika 

telah selesai dari suatu pekerjaan maka harus mengerjakan pekerjaan 

yang lain. Pekerjaan yang dimaksud di sini bukan hanya pekerjaan untuk 

akhirat seperti beribadah tetapi juga pekerjaan dalam konteks dunia yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Ayat ini 

menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk menganggur dan bermalas-

malasan. Karena dengan bekerja maka hidup seseorang akan menjadi 

lebih makmur, kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, bahkan mereka 

dapat memberikan sebagian pendapatan mereka untuk orang-orang yang 

mebutuhkan seperti orang fakir, orang miskin, dan lain sebagainya.

Menurut Islam negara harus menetapkan suatu strategi politik dan 

mekanisme yang harus dilaksanakan sebagai jaminan agar warganya 

dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya berjalan dengan baik. Salah 

                                                            
64Afzalur Rahman, Op. Cit., h. 252.
65QS. Asy-Syarh (94) : 7.
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satunya yaitu mewajibkan warganya untuk bekerja sebagaimana 

diwajibkan oleh Allah SWT. Menyediakan berbagai fasilitas dan 

lapangan pekerjaan agar setiap orang mampu bekerja dan dapat 

memperoleh pekerjaan. Sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab 

negara.66

Untuk menjamin terlaksananya strategi pemenuhan kebutuhan 

pokok, sandang, dan papan, Islam telah menetapkan beberapa hukum 

untuk melaksanakan startegi tersebut:

a. Adanya kewajiban memberi nafkah bagi kepala keluarga

Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh kecuali 

manusia berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar 

bekerja, mencari rizeki, dan berusaha. Bahkan Islam telah 

menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah wajib. Berikut ini 

merupakan ayat Al-Qur’an yang memberikan dorongan dalam 

mencari nafkah.

ا َفٱمُۡشوْا ِفي َمَناِكِبَھا َوُكُلوْا �ُھَو ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱلَۡأرَۡض َذُلول
ِمن رِّزِۡقِھۦۖ َوِإَلیِۡھ ٱلنُُّشوُر 

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 
maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 
sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu 
(kembali setelah) dibangkitkan”67

                                                            
66Nurul Huda, et. al., Op. Cit., h. 193.
67QS. Al-Mulk (67) : 15. 
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Ayat di atas merupakan penjelasan bahwa bekerja merupakan suatu 

kewajiban bagi individu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan dirinya.

Para ulama mengatakan bahwa wajib bagi negara memberikan 

sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan 

lapangan pekerjaan merupakan kewajiban bagi negara dan 

merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan 

pengaturan urusan rakyat sebagaimana telah diterapkan oleh 

Rasulullah SAW.68

b. Adanya kewajiban memberi nafkah bagi kerabat terdekat dan ahli 

waris

Islam menganjurkan agar bertanggung jawab memenuhi kebutuhan 

pokok orang-orang tertentu jika ternyata kepala keluarganya sendiri 

tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya.69 Misalnya, ketika kepala keluarga tidak mampu lagi 

secara fisik untuk bekerja, sebagaimana firman Allah SWT dalam 

QS. Al-Baqarah ayat 233:

 �َوَعَلى ٱلَۡواِرِث ِمثُۡل َذِٰلَكۗ َفِإنۡ َأَراَدا ِفَصاًلا َعن َتَراض...ۚ 
 ...َفَلا ُجَناَح َعَلیِۡھَما �مِّنُۡھَما َوَتَشاُور

Artinya: “...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 
kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang 

                                                            
68Nurul Huda, et. al., Op. Cit., h. 194.
69Ibid., h. 196.
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ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian...”70

c. Kewajiban menolong tetangga terdekat yang mampu untuk 

memenuhi kebutuhan pokok (pangan) tetangganya yang kelaparan

Islam sangat mendorong tolong menolong kepada sesamanya. Jika 

seseorang tidak mampu memberi nafkah terhadap orang-orang yang 

menjadi tanggung jawabnya, baik terhadap sanak keluarga maupun 

mahramnya, dan ia pun tidak memiliki sanak keluarga ataupun 

mahramnya yang dapat menanggung segala kebutuhan hidupnya, 

maka kewajiban itu beralih kepada negara. Namun sebelum 

kewajiban itu beralih kepada negara, Islam juga mewajibkan kepada 

tetangga dekatnya yang muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok

orang-orang tersebut, khususnya kebutuhan yang berkaitan dengan 

pangan dan penyambung hidup. Dalam hal ini Rasulullah SAW 

bersabda:

“Tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak 
beriman kepadaku, orang yang malam hari tidur dalam 
keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan dan dia 
menetahui hal tersebut.” (HR. Al-Bazzar).

Bantuan tetangga itu umumnya hanya bersifat sementara sampai 

tetangganya yang diberi bantuan tidak meninggal karena kelaparan. 

Untuk jangka panjang maka negara lah yang berkewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya.71

                                                            
70QS. Al-Baqarah (2) : 233. 
71Nurul Huda, et. al., Op. Cit., h. 197.
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d. Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan 

papan dari seluruh warga yang tidak mampu dan membutuhkan

Menurut Islam, negara (baitulmal) berfungsi menjadi penyantun 

orang-orang lemah dan membutuhkan, sedangkan pemerintah adalah 

pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pokok individu masyarakat yang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara sempurna, baik karena mereka telah 

berusaha tetapi tidak cukup (fakir dan miskin), maupun terhadap 

orang-orang yang lemah dan cacat yang tidak mampu untuk bekerja, 

maka negara harus memenuhi kebutuhan hidup mereka.72

Negara dapat memberikan nafkah dari zakat yang merupakan 

kewajiban yang diambil oleh negara dari orang-orang kaya, seperti 

firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah : 103 yaitu:

ُتَطھُِّرُھمۡ َوُتَزكِّیِھم ِبَھا َوَصلِّ  �ُخذۡ ِمنۡ َأمَۡوِٰلِھمۡ َصَدَقة
...َعَلیِۡھمۡۖ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 
berdoalah untuk mereka...”73

Pangan dan sandang adalah dua kebutuhan pokok manusia yang 

harus terpenuhi dan tidak ada satupun manusia yang dapat terlepas 

dari hal tersebut. Oleh karena itu Islam menjadikan dua hal tersebut 

merupakan kebutuhan yang harus diberikan kepada orang-orang 

yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula negara harus 

                                                            
72Ibid.
73QS. At-Taubah (9) : 103. 
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melakukan berbagai cara sesuai dengan ketentuan Islam, yang 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu yang tidak 

mampu meraih kemaslahatan tersebut.74

e. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, kesehatan, 

dan keamanan)

Pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah hak asasi manusia. Hal 

ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk pelayanan publik 

dalam rangka kemaslahatan hidup. Islam memberikan jaminan 

terhadap pemenuhan pokok setiap warga, berupa sandang, pangan, 

dan papan. Demikian pula Islam telah menjamin terselenggaranya 

penanganan masalah pendidikan, kesahatan, dan keamanan yang 

dapat di akses setiap warganya, sehingga dalam masalah pokok 

terkait dengan ketenagakerjaan dapat diatasi. Pengangguran 

diharapkan dapat berkurang karena ketersediaan lapangan kerja yang 

dapat diatasi, masalah buruh wanita dan pekerja di bawah umur tidak 

akan muncul karena mereka tidak perlu terjun ke pasar kerja untuk 

mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhannya. Demikian pula 

masalah tunjangan sosial berupa pendidikan dan kesehatan bukanlah 

masalah yang harus dikhawatirkan oleh pekerja.75

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap pengangguran terdidik 

pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah 
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75Ibid., h. 202.
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penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kembar Sari pada tahun 2012 dengan 

judul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan 

Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat”. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari 

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode 

pooling atau panel yaitu kombinasi 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera 

Barat dari tahun 2008 sampai 2010. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dan analisis induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini 

mencakup uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, analisis regresi panel, 

uji parsial, dan uji F. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh signifikan yang positif terhadap pengangguran terdidik di 

Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat, serta upah 

berpengaruh signifikan yang negatif terhadap pengangguran terdidik di 

Sumatera Barat.76

Pada tahun 2013, Dharfan Aprianto dan Ulfah Khairrunnisa meneliti 

tentang “Hubungan Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pendidikan dan 

Pengangguran Terbuka di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif, sedangkan uji penelitian yang digunakan adalah uji 

korelasi pearson. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang cukup signifikan, terutama pada tingkat sumber daya 

manusia lulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas terhadap tingkat 

                                                            
76Anggun Kembar Sari, Log. Cit.
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pengangguran terbuka. Hal tersebut juga dicerminkan dengan banyaknya 

jumlah pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Atas mulai tahun 2004 

hingga 2013. Namun, secara keseluruhan pada tingkat pendidikan tertinggi 

yang ditamatkan sumber daya manusia di Indonesia, tidak terdapat hubungan 

yang terlalu signifikan pada tingkat pengangguran terbukanya.77  

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imarotus 

Suaidah dan Hendry Cahyono pada tahun 2013, yang melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di 

Kabupaten Jombang”. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi sederhana. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan terutama lulusan SMA/Aliyah di Kabupaten Jombang. 

Lulusan SMA/aliyah yang bertambah mempengaruhi besarnya tingkat 

pengangguran. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.561188 menunjukkan 

tingkat pendidikan berpengaruh 56,11% terhadap tingkat pengangguran, 

sedangkan sisanya 43,89% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Kesimpulan penelitian bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat 

pengangguran yang ada di Kabupaten Jombang.78

                                                            
77Dharfan Aprianto dan Ulfah Khairrunnisa, “Hubungan Sumber Daya Manusia Terhadap 

Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terbuka di Indonesia”. Proceeding PESAT (Psikologi, 
Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Vol. 5, ISSN: 1858-2559, Bandung (Oktober 2013), 
h. 1.  

78Imarotus Suaidah dan Hendry Cahyono, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap 
Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang”, Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), No. 3, Vol. 
1 (2013), h. 1.
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Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Purwaka Hari Prihanto pada 

tahun 2012 mengenai “Tren dan Determinan Pengangguran Terdidik di 

Provinsi Jambi”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yang menganalisis perkembangan pengangguran 

terbuka dan pengangguran terdidik di Provinsi Jambi, dan pendekatan 

kuantitatif yang menggunakan model regresi linier berganda, dan uji hipotesis 

menggunakan uji F. Hasil estimasi model regresi berganda diperoleh 

koefisien korelasi sebesar 0,992, artinya hubungan antara variabel tingkat 

upah, pendapatan per kapita, kesempatan kerja di sektor formal, dan 

kesempatan kerja di sektor informal dengan pengangguran terdidik adalah 

sangat kuat. Uji hipotesis secara serentak menggunakan uji F dengan tingkat 

kepercayaan 95%, ternyata tingkat upah, pendapatan per kapita, kesempatan 

kerja di sektor formal, dan kesempatan kerja di sektor informal berpengaruh 

signifikan terhadap pengangguran terdidik.79

Musfira Nur, Muhammad Yunus Zain, dan Sanusi Fattah, pada tahun 

2016 melakukan penelitian yang berjudul “Pengangguran Terdidik di 

Provinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 

cross-section enam kota/kabupaten dan time-series delapan tahun selama 

periode 2005 sampai 2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Structural Equation Model (SEM). Pencarian data dilakukan 

dengan riset kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mutu sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan 

                                                            
79Purwaka Hari Prihanto, “Tren dan Determinan Pengangguran Terdidik di Provinsi 

Jambi”. Jurnal Paradigma Ekonomi, No. 5, Vol. 1 (April 2012), h. 22.



75

terhadap tingkat pengangguran terdidik baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui produktivitas tenaga kerja. Upah minimum kabupaten/kota 

(UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran 

terdidik namun tidak memiliki pengaruh terhadap produktivitas  tenaga kerja. 

Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik 

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui produktivitas tenaga 

kerja. Produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan.80

Tahun 2013, Mukti Hadi Prasaja melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap 

Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011”. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data time series. 

Metode analisis regresi log linier dengan metode Ordinary Least Square

(OLS). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 6.0. 

Hasil dari penelitian ini adalah investasi asing berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pengangguran terdidik yaitu sebesar -0.321706. Jumlah 

penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik 

yaitu sebesar 7.241755. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah. Variabel investasi asing, 

jumlah penduduk dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh secara nyata 

                                                            
80Musfira Nur, Muhammad Yunus Zain, Sanusi Fattah, “Pengangguran Terdidik di 

Provinsi Sulawesi Selatan”. Jurnal Analisis, No. 1, Vol. 5, ISSN 2303-100X (Juni 2016), h. 29. 
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terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah dengan probabilitas sebesar 

0.000056.81

Tahun 2016, Nur Ravika Famala Sari melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pengangguran 

Terdidik Di Jawa Timur Tahun 2010-2014”. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder 5 tahun dengan metode analisis data yaitu analisis Ordinary Least 

Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel PDRB, UMK, PMDN, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur, sedangkan variabel 

PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa 

Timur.82

Berbeda halnya dengan penelitian Giorgio Brunello pada tahun 2001 

yang berjudul “Unemployment, Education, and Earnings Growth”. Penelitian 

ini menggunakan data panel komunitas rumah tangga di Eropa tahun 1994 

dan 1997, dimana sampel terdiri dari 14 negara yang ada di Eropa. Giorgio 

menyimpulkan 

“That individuals with higher education have less to lose in terms of 
subsequent earnings growth from the experience of unemployment. This 
result adds to the fact that more education reduces the incidence of 
unemployment: unemployment is less likely among the better educated, 
and its occurrence has smaller effects on subsequent earnings growth.”83

Terjemahan bebasnya adalah bahwa individu dengan pendidikan yang 

                                                            
81Mukti Hadi Prasaja, Op. Cit., h. 1.
82Nur Ravika Famala Sari, “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pengangguran 

Terdidik Di Jawa Timur Tahun 2010-2014”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14, No. 01 (Juni 
2016), h. 71.

83Giorgio Brunello, “Unemployment, Education, and Earnings Growth”. IZA Discussion 
Paper, No. 311, University of Padova, CESifo, FEEM, and IZA, Bonn (June, 2001), h. 14.
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tinggi lebih sedikit kehilangan dalam hal pertumbuhan pendapatan 
selanjutnya dari pengalaman menganggurnya. Hasil dari penelitian ini 
menambah fakta bahwa pendidikan yang lebih tinggi mengurangi 
pengangguran: pengangguran cenderung lebih kecil diantara orang yang 
berpendidikan lebih baik, dan kejadian ini memiliki dampak lebih kecil 
pada pertumbuhan pendapatan selanjutnya.”

Tabel 2.1
Ringkasan Tinjauan Pustaka

Penulis Variabel Hasil
Bebas (X) Terikat (Y)

Anggun 
Kembar Sari 
(2012)

1. Tingkat 
pendidikan

2. Pertumbuhan 
ekonomi

3. Upah

Pengangguran 
terdidik

1. Tingkat pendidikan 
berpengaruh signifikan dan
positif terhadap 
pengangguran terdidik.

2. Pertumbuhan ekonomi 
tidak berpengaruh 
signifikan dan positif 
terhadap pengangguran 
terdidik.

3. Upah berpengaruh 
signifikan dan negatif 
terhadap pengangguran 
terdidik.

Dharfan 
Aprianto dan 
Ulfah 
Khairrunnisa 
(2013)

Tingkat sumber 
daya manusia di 
Indonesia 
berdasarkan 
pendidikan 
tertinggi yang 
ditamatkan

Tingkat 
pengangguran 
terbuka 
berdasarkan 
pendidikan 
tertinggi sumber 
daya manusia di 
Indonesia

Terdapat hubungan yang 
cukup signifikan, terutama 
pada tingkat SDM lulusan 
pendidikan SMA terhadap 
tingkat pengangguran 
terbuka. Namun secara 
keseluruhan pada tingkat 
pendidikan tertinggi yang 
ditamatkan SDM di 
Indonesia, tidak terdapat 
hubungan yang terlalu 
signifikan pada tingkat 
pengangguran terbukanya.

Imarotus 
Suaidah & 
Hendry 
Cahyono

Tingkat 
pendidikan

Tingkat 
pengangguran

Tingkat pendidikan 
mempengaruhi tingkat 
pengangguran yang ada di 
Kabupaten Jombang, dan 
tingkat pengangguran 
dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan terutama lulusan 
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SMA/Aliyah di Kabupaten 
Jombang. 

Purwaka Hari 
Prihanto (2012)

1. Tingkat upah
2. Pendapatan per 

kapita
3. Kesempatan 

kerja di sektor 
formal

4. Kesempatan 
kerja di sektor 
informal

Pengangguran 
terdidik

Hubungan antara variabel
tingkat upah, pendapatan per 
kapita, kesempatan kerja di 
sektor formal, kesempatan 
kerja di sektor informal 
adalah sangat kuat. 

Musfira Nur, 
Muhammad 
Yunus Zain, 
dan Sanusi 
Fattah (2016)

Mutu SDM 1. Produktivitas 
tenaga kerja

2. Tingkat 
pengangguran 
terdidik

Mutu SDM berpengaruh 
positif terhadap produktivitas 
tenaga kerja dan tingkat 
pengangguran terdidik.
Produktivitas tenaga kerja 
berpengaruh negatif terhadap 
tingkat pengangguran terdidik 
di Provinsi Sulawesi Selatan.

Mukti Hadi 
Prasaja (2013)

1. Investasi Asing 
2. Jumlah 

Penduduk
3. Inflasi

Pengangguran 
terdidik

Investasi asing berpengaruh 
negatif dan signifikan 
terhadap pengangguran 
terdidik di Jawa Tengah, 
jumlah penduduk 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
pengangguran terdidik di 
Jawa Tengah, inflasi 
berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap 
pengangguran terdidik di
Jawa Tengah.

Nur Ravika 
Famala Sari 
(2016)

1. PDRB
2. UMK
3. PMDN
4. PMA
5. Pengeluaran 

Pemerintah

Pengangguran 
terdidik

PDRB, UMK, PMDN, dan 
pengeluaran pemerintah 
berpengaruh signifikan 
terhadap pengangguran 
terdidik di Jawa Timur, 
sedangkan variabel PMA 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengangguran 
terdidik di Jawa Timur.

Sumber: Data Sekunder diolah 2017
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F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Grand Theory
Nurul Huda, et. al.

(2015)
“Saat ini ada kecenderungan sarjana lulusan perguruan tinggi lebih banyak 

yang menganggur daripada bekerja.”

Teori Human Capital
Menurut Sonny Sumarsono (2009)

“Seseorang dapat meningkatkan 
penghasilannya melalui pendidikan. Setiap 
tambahan satu tahun sekolah berarti disatu 
pihak meningkatkan kemampuan kerja dan 

tingkat penghasilan seseorang.”

N. Gregory Mankiw (2016)
Kenaikan upah minimum mengurangi 

jumlah tenaga kerja (khususnya yang tidak 
berpengalaman dan tidak terdidik) yang 

diminta oleh perusahaan sehingga 
berpotensi meningkatkan pengangguran.

Tulus Tambunan (2001)
Investasi akan menambah adanya kegiatan 
produksi sehingga terciptalah kesempatan 

kerja.

Pengangguran Terdidik

Adakah pengaruh 
pendidikan, upah 

minimum provinsi 
(UMP), dan 

penanaman modal 
asing (PMA)

terhadap 
pengangguran 

terdidik?

Analisis data:
1. Regresi panel
2. Uji CEM, 

FEM, dan 
REM

3. Uji chow dan 
hausman

4. Uji t
5. Uji F

Hipotesis:
Pendidikan berpengaruh  
terhadap pengangguran 
terdidik.
Upah minimum provinsi 
(UMP) berpengaruh 
terhadap pengangguran 
terdidik.
Penanaman modal asing 
(PMA) berpengaruh 
terhadap pengangguran 
terdidik.
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G. Hipotesis

Dari teori yang telah diuraikan dan penelitian-penelitian terdahulu maka 

hipotesis penelitian ini adalah:

1. Tingkat Pendidikan (X1) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran 

terdidik (Y) di Pulau Sumatera.

2. Upah minimum provinsi (UMP) (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran terdidik (Y) di Pulau Sumatera.

3. Penanaman modal asing (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran terdidik (Y) di Pulau Sumatera. 



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pustaka (Library 

Research) atau biasa disebut dengan studi pustaka ialah rangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dan merupakan 

sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.1

Adapun penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu suatu penelitian atau 

metode yang didasari oleh falsafah positivisme yaitu ilmu yang valid, 

ilmu yang digunakan dari empiris atau konkrit, objektif, teramati, 

terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut kuantitatif karena 

data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.2

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 

                                                          
1Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 46.
2Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 12.
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Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun teori yang dapat 

berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.3

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan untuk keperluan analisis dan penarikan 

kesimpulan adalah kombinasi antara data runtut waktu (time series) dan 

data dari beberapa objek dalam satu waktu (cross section) atau yang 

biasanya disebut dengan data panel. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data panel adalah data yang dapat dikumpulkan dari beberapa 

objek dan beberapa waktu.4 Data panel memiliki keunggulan terutama 

karena bersifat robust terhadap bebarapa tipe pelanggaran asumsi Gauss 

Markov, yaitu heteroskedasitas dan normalitas.5

Dalam penelitian ini data panel berupa data pengangguran yang 

didasarkan pada tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, data 

penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan, data upah minimum provinsi (UMP), serta data penanaman 

modal asing (PMA) Pulau Sumatera dari tahun 2011-2015. Dimana 

Pulau Sumateraterdiri dari 10 Provinsi, sehingga data panel dalam 

penelitian ini ada 10 x 5 = 50 objek penelitian.
                                                          

3V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 
Baru Press, 2015), h. 74.

4Suliyanto, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Yogyakarta: CV. 
Andi Offset, 2011), h. 239.

5Moch. Doddy Ariefianto, Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan 
Eviews (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 148. 
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2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan) yang 

erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.6 Data dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang didapatkan dari publikasi dinas atau 

instansi pemerintah, diantaranya adalah publikasi dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Indonesia, mengenai data pengangguran yang didasarkan 

pada pendidikan tertinggi yang ditamatkan, data jumlah penduduk usia 

15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, data 

angkatan kerja berdasarkan pendidikan, data upah minimum provinsi 

(UMP), dan data penanaman modal asing (PMA). Selain dari instansi 

pemerintah, penelitian ini juga menngambil informasi dari berbagai 

sumber lainnya yang relevan seperti kajian literatur berupa artikel, hasil 

penelitian terdahulu seperti jurnal, publikasi ilmiah di internet, buku, dan 

hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi yang 

dimiliki oleh perusahaan, buku tentang teori, dalil atau hukum dan lain-

                                                          
6Moh. Pabundu Tika, Op. Cit., h. 58.



84

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.7 Data dalam 

penelitian ini diperoleh dalam bentuk data yang telah dikumpulkan, di 

publikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi 

dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian 

teori yang sangat dibutuhkan, majalah, naskah, kisah sejarah, dan 

dokumen.8 Data penelitian ini juga diperoleh dari berbagai sumber 

seperti buku teori, jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian, 

ensiklopedi dan lain-lain.

D. Variabel Penelitian dan Operasioanl Variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel stimulus 

atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen 

merupakan variabel yang variabilitasnya diukur atau dipilih oleh peneliti 

untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.9

Variabel independen dalam penelitian ini adalah adalah tingkat 

pendidikan, upah minum provinsi (UMP), dan penanaman modal asing 

(PMA). 

                                                          
7Nurul Zariah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 

191.
8Ibid.
9Jonathan Sarwono, Statistik Multivarian Aplikasi untuk Riset Skripsi (Yogyakarta: CV. 

Andi Offset, 2013), h. 62.
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Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui tigkat pendidikan 

adalah sebagai berikut:10

Tingkat Pendidikan	 	
Jumlah Penduduk Menurut 

Pendidikan yang Ditamatkan
Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke atas

 × 100%

Untuk variabel upah minimum provinsi (UMP) dan penanaman modal 

asing (PMA) penulis tidak menghitungnya, karena data tersebut sudah 

tersedia di laporan Badan Pusat Statistik Indonesia.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang memberikan 

reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel terikat 

adalah variabel yang variabilitasnya diamati dan diukur untuk 

menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas.11 Variabel

dependen dalam penelitian ini pengangguran terdidik, dimana 

pengangguran terdidik yang dimaksud adalah pengangguran yang 

didasarkan pada tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dalam 

penelitian ini penulis mengukur pengangguran terdidik menggunakan 

data pengangguran pada tingkat perguruan tinggi yaitu Diploma dan 

Sarjana. Data tersebut sudah tersedia di laporan Badan Pusat Statistik 

Indonesia, sehingga penulis tidak perlu menghitungnya.

                                                          
10Hera Susanti, et.al., Indikator-indikator Makroekonomi (Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h. 113.

11Jonathan Sarwono, Loc. Cit.
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E. Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi Panel

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan analisis regresi semua data yaitu dengan satu variabel 

dependen (pengangguran terdidik) dan tiga variabel independen (tingkat 

pendidikan, upah minimum provinsi, penanaman modal asing), dan 

melibatkan semua data (kurun waktu lima tahun dengan 10 Provinsi).

Analisis regresi adalah proses melakukan estimasi untuk memperoleh 

suatu hubungan fungsional antara variabel acak Y dengan variabel X. 

Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X 

tertentu.12

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel Y yaitu pengangguran 

terdidik, dan terdapat tiga variabel X yaitu tingkat pendidikan, upah 

minimum provinsi (UMP), dan penanaman modal asing (PMA). Analisis 

ini digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara variabel 

independen (tingkat pendidkan, upah minimum provinsi (UMP), dan 

penanaman modal asing (PMA)) terhadap variabel dependen 

(pengangguran terdidik). Bentuk persamaan regresinya adalah sebagai 

berikut:13

                                                          
12Lukas Setia Atmaja, Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: CV. Andi 

Offset, 2009), h. 165.
13Wing Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 4

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 9.10.
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= + +	 +	 +	
Keterangan:

PT : Pengangguran terdidik

: Konstanta

: Koefisen regresi variabel tingkat pendidikan

TP : Tingkat pendidikan

  : Koefisen regresi variabel upah minimum provinsi

UMP   : Upah minimum provinsi

  : Koefisen regresi variabel penanaman modal asing

PMA   : Penanaman modal asing

e : Kesalahan prediksi (error term)

i : Provinsi

t : Waktu

2. Pemilihan Model Regresi

Dalam regresi data panel terdapat tiga model regresi yang harus diuji 

untuk melihat mana model yang paling baik dengan kondisi data. Ketiga 

model tersebut adalah common effect, fixed effect, random effect. 

Common effect adalah teknik yang paling sederhana mengasumsikan 

bahwa data gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sebenarnya.14

Hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua objek pada semua 

waktu. Kelemahan asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan 
                                                          

14Ibid., h. 9.14.
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keadaan yang sesungguhnya. Fixed effect yaitu model yang dapat 

menunjukkan perbedaan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor 

yang sama. Sedangkan random effect digunakan untuk mengatasi 

kelemahan metode fixed effect yang menggunakan variabel semu, 

sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel 

semu, metode random effect menggunaan residual, yang diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar objek.15

Dalam penelitian ini semua metode diuji lalu dipilih metode yang paling 

terbaik sesuai dengan keadaan data yang ada dengan menggunakan uji 

chow dan uji hausman. Uji chow dilakukan untuk melihat model 

manakah yang lebih tepat, model common effect atau fixed effect model 

dengan hipotes sebagai berikut:

H0: Common Effect Model

H1: Fixed Effect Model

Jika Nilai prob. > 0,05 (H0 diterima)

Jika Nilai prob. < 0,05 (H0 ditolak)

Selanjutnya melakukan uji hausman dengan tujuan melihat manakah 

yang lebih tepat antara model fixed effect atau random effect.

H0: Random Effect Model

H1: Fixed Effect Model

Jika Nilai prob. > 0,05 (H0 diterima) 

                                                          
15Ibid., h. 9.15. 



89

Jika Nilai prob. < 0,05 (H0 ditolak)

3. Uji Keterandalan Model ( Uji F) 

Uji kelayakan model atau uji F merupakan tahap awal 

mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak 

(andal) di sini maksudnya adalah model yang diestimasi layak untuk 

menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel-variabel 

terikat. Penarikan kesimpulan dalam uji ini dilihat dari hasil uji regresi  

menggunakan Eviews 8, apabila nilai prob. F hitung < 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila 

nilai prob. F hitung > tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak. Uji F juga merupakan 

suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat.16

4. Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk 

menunjukkan seberapa jauh satu variabel bebas secara individu dalam 

menerangkan variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

tingkat signifikasi adalah sebesar 0,05.17 Apabila hasil uji t menunjukkan 

                                                          
16Juliansah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah 

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 162.
17Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8

(Semarang : UNDIP, 2016), h. 98. 
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nilai prob. t hitung < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila 

nilai prob. t hitung > 0,05 maka dapat dikatan variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

5. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (Goodness of Fit), yang dinotasikan dengan R2 

merupakan suatu ukuran yang paling penting dalam regresi. Determinasi 

R2 mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini 

adalah untuk menghitung besarnya pengaruh veriabel independen 

terhadap variabel dependen.18 Nilai koefisien determinasi adalah 0 

sampai dengan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti semakin besar kemampuan 

model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel 

dependen.

                                                          
18V. Wiratna Sujarweni, Op.Cit., h. 228.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sumatera adalah pulau ke enam terbesar di dunia yang terletak di 

Indonesia, dengan luas 473.481 km². Penduduk pulau ini sekitar 52.210.926 

(sensus penduduk tahun 2010). Pulau Sumatera terletak di bagian barat 

gugusan kepulauan Nusantara. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk 

Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat 

Sunda dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur pulau, 

banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara 

antara lain Asahan (Sumatera Utara), Sungai Siak (Riau), Kampar, Inderagiri 

(Sumatera Barat, Riau), Batang Hari (Sumatera Barat, Jambi), Musi, Ogan, 

Lematang, Komering (Sumatera Selatan), Way Sekampung, Way Tulang 

Bawang, Way Seputih dan Way Mesuji (Lampung).

Di bagian barat pulau, terbentang pegunungan Bukit Barisan yang 

membujur dari barat laut ke arah tenggara dengan panjang lebih kurang 

1500 km. Sepanjang bukit barisan tersebut terdapat puluhan gunung, baik 

yang tidak aktif maupun gunung berapi yang masih aktif, 

seperti Geureudong (Aceh), Sinabung (Sumatera Utara), Merapi Talang 

(Sumatera Barat), Gunung Dempo (Sumatera Selatan), Gunung 

Kaba (Bengkulu), dan Kerinci (Sumatera Barat, Jambi). 
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Di pulau Sumatera juga terdapat beberapa danau, di antaranya Danau 

Laut Tawar (Aceh), Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Singkarak, Danau 

Maninjau, Danau Talang (Sumatera Barat), Danau Kerinci (Jambi) dan Danau 

Ranau (Lampung dan Sumatera Selatan). Pemerintahan di Sumatera dibagi 

menjadi sepuluh provinsi berdasarkan urutan pembentukannya:

1. Sumatera Utara (72,981.23 km2, 3.82% dari luas Indonesia).

2. Sumatera Selatan (91.592.43 km2, 4.79% dari luas Indonesia).

3. Sumatera Barat (42.012.89 km2, 2.20% dari luas Indonesia).

4. Riau (87.023.66 km2, 4.55% dari luas Indonesia).

5. Jambi (50.058.16 km2, 2.62% darì luas Indonesia).

6. Aceh (57.956.00 km2, 3.03% dari luas Indonesia).

7. Lampung (34.623.80 km2, 1.81% dari luas Indonesia).

8. Bengkulu (19.919.33 km2, 1.04% dari luas Indonesia).

9. Kepulauan Bangka Belitung (16.424.06 km2, 0.86% dari luas Indonesia).

10. Kepulauan Riau (8.201.72 km2, 0.43 persen dari luas Indonesia).

B. Hasil Analisis

1. Analisis Regresi Panel

a. Model Common Effect

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah 

pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum provinsi, dan investasi 

asing terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera 

menggunakan analisis regresi data panel. Untuk memudahkan 

perhitungan digunakan program Eviews 8. Berikut ini merupakan 
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hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model

common effect yaitu:

Tabel 4.1
Hasil Regresi Data Panel 

dengan Metode Common Effect

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -55.23124 18.97917 -2.910098 0.0056
X1? 0.030185 0.160696 0.187837 0.8518
X2? 4.375421 1.423238 3.074273 0.0035
X3? -0.020921 0.226537 -0.092351 0.9268

R-squared 0.227822
Prob(F-statistic) 0.007321

Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2017

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode common effect:

PT	 	-	55,23	+	0,03 TP	+ 4,37 UMP -	0,02 IA

Hasil uji regresi data panel menggunakan metode common effect 

menunjukkan nial prob F statistik sebesar 0,007  yang artinya bahwa 

secara simultan variabel tingkat pendidikan, upah minimum provinsi, 

dan penanaman modal asing  berpengaruh terhadap pengangguran 

terdidik di Pulau Sumatera.

Hasil regresi data penel menggunakan common effect menunjukkan 

nilai prob variabel tingkat pendidikan sebesar 0,85, variabel upah 

minimum regional sebesar 0,003, dan penanaman modal asing 

sebesar 0,93. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

tingkat pendidikan dan penanaman modal asing tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera, 
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sedangkan upah minimum provinsi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pengangguran di Pulau Sumatera.

Nilai koefisien determinasi hasil regresi dengan model common 

effect ini adalah sebesar 0,227 menunjukkan bahwa model mampu 

menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan, upah minimum 

provinsi, dan penanaman modal asing sebesar 22,7% sedangkan 

sisanya 77,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan ke 

dalam model.

b. Model Fixed Effect

Setelah dilakukan analisis menggunakan model common effect, maka 

selanjutnya dilakukan analisis regresi data panel menggunakan 

model fixed effect. Berikut ini merupakan hasil analisis regresi data 

panel dengan menggunakan model fixed effect yaitu:

Tabel 4.2
Hasil Regresi Data Panel 

dengan Metode Fixed Effect

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -28.49555 16.89708 -1.686419 0.1001
X1? 0.578643 0.289372 1.999652 0.0529
X2? 2.236068 1.359748 1.644472 0.1086
X3? -0.468905 0.389444 -1.204037 0.2362

R-squared 0.668776
Prob(F-statistic) 0.000008

Sumber: Eviws 8 diolah tahun 2017

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode fixed effect:

PT	 	-	28,50	+	0,58 TP	+ 2,24 UMP -	0,47 IA
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Hasil uji regresi data panel menggunakan metode fixed effect 

menunjukkan nilai prob F statistik sebesar 0,000008 yang artinya 

bahwa secara simultan variabel tingkat pendidikan, upah minimum 

provinsi, dan penanaman modal asing  berpengaruh signifikan 

terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera.

Hasil regresi data penel menggunakan fixed effect menunjukkan nilai 

prob variabel tingkat pendidikan sebesar 0,05, variabel upah 

minimum regional sebesar 0,11, dan penanaman modal asing sebesar 

0,24. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel tingkat 

pendidikan, upah minimum provinsi, dan penanaman modal asing 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di 

Pulau Sumatera.

Nilai koefisien determinasi hasil regresi dengan model fixed effect 

ini adalah sebesar 0,668 menunjukkan bahwa model mampu 

menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan, upah minimum 

provinsi, dan penanaman modal asing sebesar 66,8% sedangkan 

sisanya 33,2% dijalaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan

ke dalam model regresi.

c. Model Random Effect

Setelah dilakukan analisis regresi data panel menggunakan model 

fixed effect, selanjutnya dilakukan analisis regresi data panel 

menggunakan model random effect. Berikut ini merupakan hasil 
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analisis regresi data panel dengan menggunakan model random 

effect yaitu:

Tabel 4.3
Hasil Regresi Data Panel 

dengan Metode Random Effect

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -39.91920 15.66382 -2.548497 0.0142
X1? 0.268504 0.215040 1.248623 0.2181
X2? 3.175562 1.224003 2.594408 0.0127
X3? -0.192313 0.296311 -0.649024 0.5196

R-squared 0.290530
Prob(F-statistic) 0.001159

Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2017

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode random effect:

PT	 	-	39,92	+	0,27 TP	+ 3,18 UMP -	0,19 IA

Hasil uji regresi data panel menggunakan metode random effect 

menunjukkan nial prob F statistik sebesar 0,001159  yang artinya 

bahwa secara simultan variabel tingkat pendidikan, upah minimum 

provinsi, dan investasi asing berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran terdidik di Pulau Sumatera.

Hasil regresi data penel menggunakan random effect ini 

menunjukkan nilai prob variabel tingkat pendidikan sebesar 0,22, 

variabel upah minimum regional sebesar 0,01, dan investasi asing 

sebesar 0,52. Hasil ini berarti bahwa secara parsial variabel tingkat 

pendidikan dan investasi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengangguran terdidik di Pulau Sumatera, sedangkan upah minimum 
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provinsi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran di 

Pulau Sumatera.

Nilai koefisien determinasi hasil regresi dengan model random effect 

ini adalah sebesar 0,2905 yang menunjukkan bahwa model mampu 

menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan, upah minimum 

provinsi, dan penanaman modal asing sebesar 29,05% sedangkan 

sisanya 70,95% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan 

ke dalam model.

2. Pemilihan Model Regresi

Setelah dilakukan analisis regresi data panel menggunakan tiga model 

yaitu model common effect, fixed effect, dan random effect selanjutnya 

penulis melakukan pemilihan model regresi terbaik yang cocok untuk 

data yaitu dengan cara melakukan uji chow dan uji hausman.

a. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk melihat manakah model terbaik antara 

common effect dan fixed effect. Berikut ini merupakan hasil dari uji 

chow yaitu:

Tabel 4.4
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: ESTIMATE
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob.

Cross-section F 5.473074 (9,37) 0.0001
Cross-section Chi-square 42.321053 9 0.0000

Sumber: Eviews 8 diolah tahun 2017
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Dari hasil uji chow didapatkan nilai prob cross-section chi-square

dan cross-section F sebesar 0,0001 dan 0,0000. Dari hasil tersebut 

menunjukkan nilai prob. < 0,05 yang berarti H0 ditolak yaitu model 

fixed effect lebih baik dari pada model common effect.

b. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk melihat manakah model regresi 

terbaik antara model fixed effect dan model random effect. Berikut 

ini merupakan hasil uji hausman yaitu:

Tabel 4.4
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: SUMATERA
Test cross-section random effects

Test Summary
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 4.373746 3 0.2238

Sumber: Eviews 8 data diolah tahun 2017

Dari hasil uji hausman didapatkan nilai prob. sebesar 0,2238. Hal ini 

berarti nilai prob. > 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 diterima. Hal 

ini menjelaskan bahwa regresi dengan model random effect lebih 

baik dari pada regresi menggunakan model fixed effect. Sehingga 

dalam penelitian ini metode regresi data panel yang digunakan 

adalah random effect model.

3. Uji F

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji hipotesis koefisien regresi 

secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa 
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model yang dipilih layak atau tidak untuk mengintepretasikan pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini merupakan hasil dari 

uji F:

Tabel 4.5
Hasil Uji F

F-statistic 6.279048
Prob(F-statistic) 0.001159

Sumber: Eviews data diolah tahun 2017

Hasil uji F menunjukkan nilai prob. F hitung sebesar 0,001159 < 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak 

serta variabel tingkat pendidikan, upah minimum, dan penanaman modal

asing berpengaruh secara simultan terhadap pengangguran terdidik di 

Pulau Sumatera.

4. Uji t

Uji t digunakan untuk melihat secara parsial pengaruh dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berikut ini 

merupakan hasil uji t yang diolah menggunakan Eviews 8.

Tabel 4.6
Hasil Uji t

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -39.91920 15.66382 -2.548497 0.0142
X1? 0.268504 0.215040 1.248623 0.2181
X2? 3.175562 1.224003 2.594408 0.0127
X3? -0.192313 0.296311 -0.649024 0.5196

Sumber: Eviews data diolah tahun 2017

Hasil uji t menunjukkan nilai prob. t hitung untuk variabel X1 (tingkat 

pendidikan) sebesar 0,22, variabel X2 (upah minimum provinsi) sebesar 

0,01, dan variabel X3 (penanaman modal asing) sebesar 0,52 artinya 

variabel tingkat pendidikan dan penanaman modal asing tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Pulau 

Sumatera karena nilai prob. variabel tingkat pendidikan dan upah 

minimum > 0,05. Sedangkan untuk variabel upah minimum provinsi 

berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Pulau 

Sumatera karena nilai prob. nya < 0,05.

5. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh veriabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini merupakan 

hasil uji R2 (koefisien determinasi).

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
R-squared 0.290530
Adjusted R-squared 0.244260

Sumber: Eviews data diolah tahun 2017

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 

0,2905. Hal ini berarti menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 

hubungan antara tingkat pendidikan, upah minimum provinsi, dan 

penanaman modal asing sebesar 29,05% sedangkan sisanya 70,95% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model. 

Karena nilai R2 yang didapat dalam penelitian ini hampir mendekati nol 

berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan variabel terikat 

amat terbatas. Hal ini terjadi karena di dalam model penelitian hanya ada 

satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran 

Pulau Sumatera yaitu variabel upah minimum provinsi.
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C. Pembahasan

Dengan tingkat kepercayaan 95% dan taraf kesalahan 5% didapatkan 

hasil signifikansi dari uji t yang telah dilakukan bahwa secara parsial tingkat 

pendidikan dan penanaman modal asing (PMA) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera, sedangkan upah 

minimum provinsi (UMP) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran 

terdidik di Pulau Sumatera. Hasil uji F menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan, upah minimum provinsi (UMP), dan penanaman modal asing 

(PMA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran 

terdidik di Pulau Sumatera. 

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 

0,2905. Hal ini berarti menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 

hubungan antara tingkat pendidikan, upah minimum provinsi, dan penanaman 

modal asing sebesar 29,05% sedangkan sisanya 70,95% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model seperti pertumbuhan 

ekonomi, penanaman modal dalam negeri (PMDN), pendapatan perkapita. 

Hasil uji koefisien determinasi kecil yaitu di bawah 50% dikarenakan dari 

hasil uji secara parsial dari 3 variabel bebas, hanya 1 variabel bebas yaitu 

upah minimum provinsi (UMP) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pengangguran terdidik.
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1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terdidik di 

Pulau Sumatera

Tabel 4.8
Hasil Uji t 

Variabel Tingkat Pendidikan

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1? 0.268504 0.215040 1.248623 0.2181

Sumber: Eviews 8, data diolah tahun 2017

Hasil signifikansi tingkat pendidikan adalah sebesar 0,22 > 0,05, 

yang berarti bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novlin Sirait, dan Aain 

Marhaeni yang menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap tingkat pengangguran.1 Nilai koefisien regresi data panel 

menggunakan random effect model tingkat pendidikan sebesar 0,268504, 

yang berarti bahwa apabila tingkat pendidikan bertambah 1 tahun maka 

akan meningkatkan pengangguran terdidik sebesar 0,268504% walaupun 

pengaruhnya tidak signifikan. 

Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara 

persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja di Pulau Sumatera. 

Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya 

ketidakseimbangan pasar kerja tersebut yaitu ketidakcocokan keinginan 

atau kebutuhan antara pasar kerja dan tenaga kerja, selain itu 

                                                            
1Novlin Sirait, Aain Marhaeni, “Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap 

Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan 
Universitas Udayana, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2303-0178 (Februari 2013), h. 116.
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keterampilan dan pendidikan yang dimiliki pencari kerja kurang sesuai 

dengan dengan persyaratan yang diminta, sedangkan pengguna tenaga 

kerja umumnya mensyaratkan kualifikasi tertentu.2

Adanya perbedaan antara pendidikan di negara sedang 

berkembang seperti Indonesia dengan negara maju yang ada di Eropa 

dijelaskan pada penelitian Giorgio Brunello pada tahun 2001 yang 

berjudul “Unemployment, Education, and Earnings Growth”. Penelitian 

ini menggunakan data panel komunitas rumah tangga di Eropa tahun 

1994 dan 1997, dimana sampel terdiri dari 14 negara yang ada di Eropa. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih 

tinggi mengurangi pengangguran: pengangguran cenderung lebih kecil 

diantara orang yang berpendidikan lebih tinggi. Sedangkan di Indonesia 

yang terjadi adalah semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan 

menaikkan tingkat pengangguran terdidik. Jelas adanya perbedaan yang 

mencolok antara mutu pendidikan yang ada di negara berkembang seperti 

Indonesia dan negara maju yang ada di Eropa. Dibeberapa negara yang 

sudah maju tingkat pendidikannya yang pesat dapat mendorong 

kemajuan teknologi yang pesat pula. Lahirnya tenaga-tenaga profesional 

di bidang teknologi dan berkembangnya teknologi yang mutahir 

merupakan bukti empiris dari kemajuan di bidang pendidikan.

Negara sedang berkembang memiliki mutu pendidikan yang

belum sebaik di negara maju. Mutu pendidikan yang ada di NSB lebih 

                                                            
2Nurul Huda, et. al., Op. Cit., h. 176.
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rendah dibandingkan di negara maju. Mutu pendidikan yang rendah 

bukan berarti merosotnya mutu pendidikan, tetapi tingkat kemajuan 

pendidikan yang ada di NSB tidak mampu mengejar kemajuan teknologi 

yang ada di negara maju, selain itu NSB memiliki semangat yang besar 

dalam mengembangkan pendidikan tinggi telah membuka terlalu banyak 

universitas tanpa mencoba memperbaiki standar dan mutu pendidikan.

2. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Pengangguran 

Terdidik di Pulau Sumatera

Tabel 4.9
Hasil Uji t 

Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X2? 3.175562 1.224003 2.594408 0.0127

Sumber: Eviews 8, data diolah tahun 2017

Hasil signifikansi upah minimum provinsi sebesar 0,01 < 0,05, 

yang berarti bahwa upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera. Nilai koefisien upah 

minimum provinsi sebesar 3,175562, artinya bahwa setiap kenaikan upah 

minimum provinsi sebesar 1% maka akan menaikkan pengangguran 

terdidik sebesar 3,1755%. Nilai positif dari koefisien upah minimum 

provinsi menunjukkan bahwa upah minimum provinsi memiliki 

hubungan yang searah dengan pengangguran terdidik, apabila semakin 

tinggi upah minimum provinsi maka akan semakin tinggi pengangguran 

terdidik dan begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah upah 

minimum provinsi maka semakin rendah pengangguran terdidik. Hasil 
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penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nur Rafika 

Famala Sari, hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa UMK 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengangguran terdidik di 

Jawa Timur.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh N. Gregory 

Mankiw bahwa kenaikan upah minimum mengurangi jumlah tenaga 

kerja (khususnya yang tidak berpengalaman dan tidak terdidik) yang 

diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan 

pengangguran.3 Teori ini menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum 

meningkatkan pengangguran bagi mereka yang tidak memiliki 

pengalaman dan tidak terdidik. Banyaknya lulusan sarjana atau pun fresh 

graduate yang kurang memiliki pengalaman dalam bekerja sehingga 

berpotensi untuk menjadi pengangguran. Bukan hanya tidak 

berpengalaman dalam bekerja, tetapi juga lulusan pendidikan tinggi yang 

tidak memenuhi kualifikasi dari pengguna tenaga kerja. Karena semakin 

tinggi upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah maka perusahaan 

atau pengguna tenaga kerja akan semakin selektif dalam memilih tenaga 

kerja yang memenuhi kualifikasi dari perusahaan agar upah yang 

dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan output yang perusahaan 

dapatkan dari tenaga kerja.

                                                            
3N. Gregory Mankiw, Log. Cit.
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3. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pengangguran 

Terdidik di Pulau Sumatera

Tabel 4.10
Hasil Uji t 

Variabel Penanaman Modal Asing (PMA)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X3? -0.192313 0.296311 -0.649024 0.5196

Sumber: Eviews 8, data diolah tahun 2017

Untuk variabel penanaman modal asing (PMA), didapatkan hasil 

signifikansi sebesar 0,52 > 0,05, yang berarti penanaman modal asing 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Pulau 

Sumatera. Nilai koefisien penanaman modal asing sebesar -0,192313, hal 

ini berarti apabila penanaman modal asing (PMA) bertambah sebesar 

1000 USD maka akan menurunkan pengangguran terdidik sebanyak 192 

jiwa walaupun pengaruhnya tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rafika Famala Sari, hasil dari 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa penanaman modal asing (PMA) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa 

Timur.

Penanaman modal asing (PMA) tidak berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera, hal ini 

dikarenakan penanaman modal asing yang ada di Pulau Sumatera hanya 

sedikit, dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, hanya 3 Provinsi 

yang penanaman modal asingnya mencapai lebih dari 1000 juta USD 

dalam satu tahun yaitu Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Hal 
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ini disebabkan karena adanya ketimpangan khususnya pada investasi 

asing di Pulau Sumatera, karena Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan 

Sumatera Selatan memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan 

Provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera, khususnya pada 

perkebunan dan pertambangannya. Seperti hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sisca Hermayeni mengenai analisis ketimpangan investasi 

antar Provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan tahun 2005-2013,  

ketimpangan investasi asing (penanaman modal asing) lebih besar di 

Pulau Sumatera dibandingkan dengan Pulau Kalimantan.4 Ketimpangan 

investasi ini dikarenakan adanya ketidakmerataan jumlah investasi antar 

Provinsi di Pulau Sumatera.

4. Pengangguran Terdidik Menurut Pandangan Islam

Pengangguran merupakan masalah yang rumit dan merupakan 

masalah yang harus diatasi dengan baik karena hal ini memiliki dampak 

negatif untuk kehidupan manusia. Dalam Islam, pengangguran 

merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Karena Islam 

mengajarkan manusia untuk bekerja sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan membantu 

sesama manusia.

Pengangguran dalam Islam itu sendiri adalah ketika seseorang 

tidak mau mempergunakan potensinya. Secara moral Islam, orang yang 

demikian adalah menganggur yang memikul dosa. Sedangkan yang terus 

                                                            
4Sisca Hermayeni, “Analisis Ketimpangan Investasi antar Provinsi di Pulau Sumatera dan 

Kalimantan tahun 2005-2013”. Jom FEKON, Vol. 2, No. 1 (Februari 2014), h. 8.
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mengfungsikan potensinya baik modal, tenaga maupun pikirannya tidak 

termasuk kategori menganggur yang menyalahi ajaran Islam. Ketika 

seseorang tidak bekerja namun ia masih terus berfikir keras bagaimana 

bisa memproduktifitaskan dirinya sehingga bisa menghasilkan kerja yang 

produktif maka ia secara moral Islam memenuhi kewajiban kerja dalam 

Islam dan tidak menanggung dosa pengangguran.5

Allah SWT memang menjamin rezeki untuk setiap makhuknya, 

tetapi jaminan rezeki tersebut tidak mungkin didapat kecuali dengan 

bekerja dan berusaha hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-

Mulk ayat 15. QS. Al-Mulk ayat 15 tersebut menjelaskan bahwa manusia 

harus berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki yang telah dijamin 

oleh Allah SWT. Islam telah menetapkan beberapa hukum mengenai 

kewajiban bekerja, antara lain:

a. Adanya kewajiban memberi nafkah bagi kepala keluarga

b. Adanya kewajiban memberi nafkah bagi kerabat terdekat dan ahli 

waris

c. Kewajiban menolong tetangga terdekat yang mampu untuk 

memenuhi kebutuhan pokok (pangan) tetangganya yang kelaparan

Dengan adanya kewajiban tersebut maka seseorang harus bekerja agar 

dapat memenuhi kewajibannya. 

Pengangguran dilarang dalam Islam, begitu pula pengangguran 

terdidik. Karena pada dasarnya pengangguran terdidik terjadi kepada 

                                                            
5Ali Murtadho, “Kajian Pengangguran Dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Ibn 

Khaldun”, Proposal Disertasi, h. 2.
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mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, yang 

artinya bahwa mereka memiliki ilmu dan skill yang lebih dari masyarakat 

yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam QS. Al-Isra’ (17) : 36.

ُكلُّ ُأْوَلِٰٓئَك  ٱلُۡفَؤاَدَو ٱلَۡبَصَرَو ٱلسَّمَۡعِعلٌۡمۚ ِإنَّ  ۦَما َلیَۡس َلَك ِبِھ َتقُۡف َوَلا
 ٣٦ا �ُٔول َكاَن َعنُۡھ َمسۡ

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”

QS. Al-Isra’ (17) ayat 36 menjelaskan tentang larangan mengikuti apa 

yang seseorang tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Hal ini berarti 

bahwa seseorang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi dilarang 

untuk menjadi seorang penganggur karena mereka memiliki pengetahuan 

yang cukup untuk tidak menjadi seorang penganggur dengan cara bukan 

hanya mengharapkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai tetapi harus 

berfikir untuk dapat menjadi job creator. Kesuksesan seseorang di dunia 

dan akhirat harus dicapai dengan ilmu seperti dalam sebuah riwayat 

dinyatakan:

“Barang siapa yang ingin sukses dalam kehidupan dunianya, 
hendaklah (dicapai) dengan ilmu, barang siapa yang ingin 
selamat di akhirat nanti hendaklah dengan ilmu, dan barang 
siapa yang ingin sukse dalam menghadapi kedua-duanya (dunia 
dan akhirat) maka hendaklah pula dicapai dengan ilmu”6

Riwayat tersebut menjelaskan bahwa kesuksesan apapun yang 

diinginkan oleh seseorang baik di dunia maupun di akhirat harus dicapai 

                                                            
6Perkataan Imam Syafi’i “Al Majmu’ Syarhul Muhadzab” Imam An-Nawawy, Juz 1:12 

dengan lafadz “man arada dunya fa’alaihi bil ‘ilmi waman arada al akhirata fa ‘alaihi bil ‘ilmi”.
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dengan ilmu. Semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang maka akan 

semakin menjamin tercapainya kesuksesan seseorang. Seseorang yang 

menjadi pengangguran terdidik disebabkan karena terbatasnya 

kompetensi, skill, ataupun ilmu yang dimiliki. Banyaknya Sarjana atau 

pun Diploma yang menjadi pengangguran ini juga disebabkan mutu 

pendidikan yang kurang berkualitas.

Sejumlah ahli pendidikan tinggi, seperti Wardiman Djojonegoro, 

dalam pemberitaan di Kompas, menyebutkan, pengangguran terdidik  

terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan, 

pertumbuhan perguruan tinggi dan program studi begitu pesat, serta 

minimnya kompetensi para lulusan atau tidak sesuainya kompetensi 

dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja.

Faktor ketersediaan lapangan kerja merupakan hal kompleks 

tersendiri yang antara lain terkait dengan ketersediaan investasi memadai 

untuk menyerap tenaga kerja dari lulusan berbagai program studi, kinerja 

ekonomi nasional, dan kondisi ekonomi global. Penyebab lain, seperti 

pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi dan pembekalan 

kompetensi lulusan, sesungguhnya dapat lebih dikendalikan. Jangan 

sampai, ketika mencari pekerjaan, individu dalam usia produktif tidak 

memiliki keahlian tertentu sehingga dianggap tidak menarik bagi pencari 

tenaga kerja.7

                                                            
7Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, “Ijazah Saja 

Kini Tak Cukup Lagi” (On-line), dapat diakses di: http://www.dikti.go.id/ijazah-saja-kini-tak-
cukup-lagi/ (11 Juli 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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Apabila dikaji dalam Islam, maka penanggulangan yang harus 

dilakukan dari masalah pengangguran terdidik ini adalah mengubah 

mindset atau pola pikir para pemuda untuk dapat berwirausaha. Seperti 

dalam perspektif pemikiran Ibn Khaldun yang menyatakan 

penanggulangan pengangguran tidak hanya terkait dengan kebijakan 

membuka/memperluas lapangan kerja, tetapi yang lebih penting adalah 

bagaimana masing-masing warga menjadi pencipta kerja (job creator) 

bukan pencari kerja.8

Pentingnya mengubah mindset para lulusan pendidikan tinggi 

untuk berwirausaha. Karena sebagian besar lulusan pendidikan tinggi 

(sarjana dan diploma) berorientasi untuk mencari pekerjaan. Untuk 

merubah mindset para pemuda yang selama ini hanya berminat sebagai 

pencari kerja (job seeker) dari pada menjadi pencipta kerja (job creator) 

dibutuhkan cara pandang baru tentang dunia wirausahawan, cara berfikir 

pemuda perlu dibuka untuk mengetahui manfaat penting menjadi 

entrepreneur.

                                                            
8Ali Murtadho, Op. Cit., h. 15.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari masalah yang telah dirumuskan dan hasil analisis yang dilakukan 

pada BAB IV maka dalam penelitian ini dapat ditarik bebarapa kesimpulan 

yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pengangguran terdidik di Pulau Sumatera. Nilai koefisien regresi data 

panel menggunakan random effect model tingkat pendidikan sebesar 

0,268504, yang berarti bahwa apabila tingkat pendidikan bertambah 1 

tahun maka akan meningkatkan pengangguran terdidik sebesar 

0,268504% walaupun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini terjadi 

dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara persediaan tenaga kerja 

dan kebutuhan tenaga kerja di Pulau Sumatera. Salah satu faktor yang 

diduga menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan pasar kerja 

tersebut yaitu ketidakcocokan keinginan atau kebutuhan antara pasar 

kerja dan tenaga kerja, selain itu keterampilan dan pendidikan yang 

dimiliki pencari kerja kurang sesuai dengan dengan persyaratan yang 

diminta, sedangkan pengguna tenaga kerja umumnya mensyaratkan 

kualifikasi tertentu.

2. Upah minimum provinsi berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pengangguran terdidik di Pulau Sumatera. Hal ini berarti upah minimum 

provinsi memiliki hubungan yang searah dengan pengangguran terdidik, 
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apabila semakin tinggi upah minimum provinsi maka akan semakin 

tinggi pengangguran terdidik dan begitu pula sebaliknya apabila semakin 

rendah upah minimum provinsi maka semakin rendah pengangguran 

terdidik.

3. Penanaman modal asing (PMA) tidak berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap pengangguran terdidik di Pulau Sumatera. Hasil uji koefisien 

determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,2905. Nilai koefisien 

investasi asing sebesar -0,192313, hal ini berarti apabila investasi asing 

bertambah sebesar 1000 USD maka akan menurunkan pengangguran 

terdidik sebanyak 192 jiwa walaupun pengaruhnya tidak signifikan. 

Investasi asing tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

pengangguran terdidik di Pulau Sumatera, hal ini dikarenakan investasi 

asing yang ada di Pulau Sumatera hanya sedikit, dari 10 Provinsi yang 

ada di Pulau Sumatera, hanya 3 Provinsi yang investasi asingnya 

mencapai lebih dari 1000 USD dalam satu tahun yaitu Riau, Sumatera

Utara, dan Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan karena adanya 

ketimpangan khususnya pada investasi asing di Pulau Sumatera, karena 

Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan memiliki daya tarik 

yang lebih besar dibandingkan Provinsi lainnya yang ada di Pulau 

Sumatera.

4. Islam sangat melarang umatnya untuk menganggur. Karena dalam Islam 

manusia memiliki kewajiban untuk bekerja selagi dia mampu (sehat, 

tidak cacat, dan sebagainya), sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
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hidupnya, kebutuhan keluarganya, bahkan dapat membantu sesama 

manusia. Solusi Islam dalam menangani masalah pengangguran terdidik 

yaitu dengan cara mengubah mindset para lulusan sarjana dan diploma 

yang hampir semuanya berkeinginan untuk mencari pekerjaan menjadi 

pembuat lapangan pekerjaan (job creator). 

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

a. Pemerintah Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera harus 

terus berusaha memperluas dan memperbanyak lapangan pekerjaan, 

mengembangkan potensi daerahnya agar dapat menarik para investor 

agar berinvestasi di daerahnya sehingga dapat membuka lapangan 

pekerjaan.

b. Pemerintah harus memberikan pelatihan-pelatihan yang 

menumbuhkan motivasi dan skill bagi para pengangguran untuk 

menjadi entrepreneur.

2. Bagi Institusi/Lembaga Pendidikan Tinggi

a. Bagi institusi/lembaga pendidikan tinggi untuk memberikan motivasi 

lebih bagi para mahasiswanya untuk mengubah mindset nya menjadi 

job creator bukan job seeker. 

b. Institusi/lembaga pendidikan tinggi harus meningkatkan skill dari 

para mahasiswanya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan 

yang dapat meningkatkan kemampuan kerja maupun  entrepreneur.
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3. Bagi Pendidikan Tinggi

Lulusan pendidikan tinggi harus merubah mindset dari mencari pekerjaan 

menjadi pembuat lapangan pekerjaan (job creator). Karena dengan 

seseorang menjadi job creator, maka mereka akan membuka lapangan 

pekerjaan baru yang dapat membantu orang lain yang belum memiliki 

pekerjaan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel bebas baru 

lainnya yang dapat merpengaruhi pengangguran terdidik dengan periode 

waktu yang lebih panjang sehingga hasil penelitiannya menjadi lebih 

baik. 
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